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Na coleira, pode!
Muitos condomínios criam suas próprias regras no intuito de restringir a 

circulação de animais e o contato deles com outros condôminos. 
Uma das condições comumente impostas em muitos prédios é a de que 
cães só circulem dentro dos limites do edifício nos braços do seu tutor. 
Mas a Justiça tem entendido diferente e vem assegurando o direito de

circular em áreas comuns com guia e coleira. Página 12.
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As muitas vantagens
da boa prestação de
contas condominial
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Para evitar acidentes
com gás, o bom e velho
teste de estanqueidade



STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
1152148 SE 2009/0156052-4 (STJ)
Data de publicação: 02/09/2013
Ementa: PROCESSO CIVIL. DIREITOS 
REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COI-
SA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUA-
LIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação 
reivindicatória (art. 1.228 do CC ), fun-
dada no direito de sequela, outorga ao 
proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se 
encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como 
requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa rei-
vindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprova-
ção da posse injusta. 2. Em condomínio edilício, a vaga de 
garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma 
(art. 1.331 , § 1º , do CC ), desde que lhe caiba matrícula 
independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso 
exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado 
a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) 
área comum, quando sua fruição couber a todos os condô-
minos indistintamente. 3. A via da ação reivindicatória não é 
franqueada àquele que pretende obter direito exclusivo de 
vaga no estacionamento, quando este, na verdade, configu-
ra direito acessório da unidade autônoma ou área de uso 
comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito 
essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização 
do bem reivindicando. 4. No caso em exame, as vagas na 
garagem encontram-se na área comum do edifício ou são 
acessórias aos apartamentos, a depender do que regula a 
convenção do condomínio, o que se torna ainda mais evi-
dente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro de 
Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivindica-
tória. 5. Recurso especial provido.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUR-
SO ESPECIAL AgRg no AREsp 383905 RJ 2013/0270091-
1 (STJ)
Data de publicação: 17/11/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUI-
SITIVOS DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXIS-
TÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTI-
CA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 
O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos, provas 
e conteúdo contratual dos autos, que não houve inadimple-
mento contratual. O acolhimento das razões de recurso, na 
forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. 
Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. 
Agravo regimental a que se nega provimento.

IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.830,29   8,00
De 1.830,30 até R$ 3.050,52     9,00
De R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06  11,00

Contribuição do INSS
Trabalhador assalariado

Imposto de Renda

Base de Cálculo   Alíquota     Parcela a deduzir
Até R$ 1.903,98                                             –                    isento
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65        7,5% 142,80
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05         15% 354,80
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68      22,5% 636,13
Acima de R$ 4.664,68                       27,5% 869,36

INSS - Pagamento até o dia 10 do 
mês subseqüente ao de competên-
cia. Não havendo expediente ban-
cário, o prazo é prorrogado para o 
1º dia útil seguinte. A partir desse 
vencimento, multa de 4% (dentro de 
30 dias), 7% (de 30 a 60 dias). Juros 
de 1% ao mês. Na dúvida, consulte o 
Núcleo de Orientação ao Contribuin-
te do INSS pelo telefone: 0800-780-
191. Alíquotas para determinar base 
de cálculo do IRRF: 8%, 9% e 11%.
GRPS - 20% sobre a Folha, como 
parcela do condomínio. 1%, 2% ou 
3% sobre a folha, contribuição de 
acidente de trabalho. No Caso dos 
Condomínios, a alíquota é de 2%, 
devendo ainda ser aplicado sobre 
esta alíquota o FAP (Fator Acidentá-
rio de Prevenção) para que seja ob-
tido o RAT ajustado. 4,5% sobre a fo-
lha, contribuição de terceiros (SESC, 

Obs.: Empregador: alíquota 12%
Fonte: Portaria MPS/MF

Deduções: 1) R$ 189,59 por dependente; 2) Pensão alimentícia;
3) Valor de contribuição pago, no mês, à Previdência Social; 
4) R$ 1.903,98 por aposentadoria para quem já completou 65 anos.

O verão é sempre uma es-
tação em que aproveitamos 
para reiterar as orientações 
aos síndicos sobre os cuida-
dos preventivos em relação 
ao combate a focos de mos-
quito da dengue em todos o 
Brasil. Contudo, neste ano de 
2020, aproveitamos para re-
forçar nosso apelo junto aos 
leitores de algumas localida-
des específicas. 

De acordo com estimativa 
divulgada pelo Ministério da 
Saúde (MS), é possível que 
pelo menos 11 estados bra-
sileiros sofram com um surto 
de dengue a partir do mês de 
março. São eles: Bahia, Ser-
gipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí, Maranhão (to-
dos da região nordeste), além 
do Espírito Santo e Rio de Ja-

neiro (na região sudeste). 
Sabemos que a dengue é 

uma doença que causa vários 
sintomas desagradáveis e po-
de ter uma evolução compli-
cada e até possivelmente fa-
tal, em alguns casos. Portan-
to, a situação requer atenção. 
Somente no ano passado o 
Brasil registrou 1.544.987 ca-
sos de dengue, com 782 mor-
tes, segundo dados do MS.

Sendo uma doença viral 
transmitida por um mosqui-
to, acreditamos que é dever 
de toda a sociedade fazer um 
esforço conjunto para tomar 
medidas de limpeza e organi-
zação ambiental que ajudem 
a controlar a proliferação do 
Aedes aegypti, o inseto trans-
missor da dengue. 

É importante que os con-
domínios abracem essa cau-

sa e sejam multiplicadores 
de boas práticas e propaga-
dores de informação. Essa é 
a principal mensagem que 
gostaríamos de deixar nesta 
edição de fevereiro aos nos-
sos fieis leitores, afinal são 
pequenas atitudes dentro da 
nossa própria realidade que 
contribuem também a mudar 
positivamente um pouco do 
mundo. 

Ainda falando sobre cui-
dados preventivos e sem nos 
distanciar do assunto “segu-
rança”, trazemos nesta edição 
explicações sobre o Teste de 
Estanqueidade, algo que todo 
síndico de condomínio abas-
tecido por gás encanado é 
obrigado a conhecer. Trata-se 
de um item fundamental no 
calendário de manutenções e 
vistorias, o qual deve ser exe-

cutado regularmente a fim de 
detectar possíveis vazamen-
tos e assim evitar acidentes. 
Veja maiores detalhes em 
nossa matéria. 

O Jornal do Síndico deseja 
um excelente mês a todos os 
nossos leitores e uma boa lei-
tura!

Condomínios devem tratar com prioridade 
o combate à proliferação do Aedes aegypti
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nossa mensagemexpediente

SENAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 877,67
R$ 45,00 (por cota)
- De R$ 877,68 até R$ 1.319,18
R$ 31,71 (por cota)
Obrigações
- Admissão/Demissão:
Comunicar ao Ministério do Traba-
lho até o dia 7 do mês seguinte.
- Recolhimento do INSS:
Até o dia 2 do mês subsequente.
- Recolhimento do FGTS: 8% sobre a 
folha de pagamento, até o dia 7 do 
mês seguinte.
- Recolhimento do PIS:
1% sobre a folha de pagamento, até 
o 20º dia do mês. 
- Recolher o ISS à Prefeitura Munici-
pal, conforme a data da tabela divul-
gada pela Prefeitura, sobre o serviço 
prestado.

Sendo uma
doença viral 

transmitida por um 
mosquito, acreditamos 

que é dever de toda 
a sociedade fazer um 

esforço conjunto para 
tomar medidas de 

limpeza e organização 

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
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Cinco estratégias para atrair 
maior quórum em assembleias
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administração

Todo síndico sabe a dificul-
dade que é reunir os morado-
res para tratar dos assuntos do 
condomínio, seja lá qual for o 
tema. A batalha é ainda mais 
árdua quando a assembleia 

em questão exige um quórum, 
isto é, presença mínima, de 2/3 
para deliberação de uma pauta 
específica e isso obstrui temas 
importantes para o condomí-
nio. 

Sempre com a justificativa 
de uma rotina apressada, o fato 
é cada vez menos moradores – 
proprietários e inquilinos - se 
interessam em participar desse 
evento e, com as reuniões esva-
ziadas, o síndico fica de verda-
deiras “mãos atadas” para exe-
cutar parte de seu trabalho, pois, 
em grande parte, a administra-
ção do condomínio demanda de-
liberações coletivas por parte da 
assembleia de moradores. 

Temas de suma relevância 

como aprovação de contas de 
mandato anterior, eleição de 
novo síndico, deliberação sobre 
novas obras no prédio são alguns 
exemplos dos quais a convenção 
exige que passem pelo crivo da 
assembleia condominial, dessa 
forma é obrigatório convocar os 
moradores para uma reunião.

Em virtude disso, é melhor 
tentar pensar maneiras para 
atrair os condôminos às assem-
bleias do condomínio e conven-
cê-los de que aquele momento 
é importante e pode ser agra-
dável. Para isso, algumas estra-
tégias podem ser usadas no in-
tuito de mobilizar o condomínio 
em torno das reuniões a fim de 
chamar o maior número de mo-

radores. Confira:
1) Sempre seja pontual no iní-
cio e rigoroso com a duração - O 
síndico deve buscar obedecer à 
hora mencionada na convoca-
ção para começo da reunião e 
finalizar também no horário pré-
-estabelecido, afinal as pessoas 
têm seus compromissos. Saben-
do que o evento tem duração 
determinada, os convocados se 
estimularão a ir. 
2) Estimule a gestão participativa 
no condomínio - Uma boa dica é 
criar comissões específicas para 
que os condôminos participem, 
como comissão de decoração, 
de obras e de síndicos-mirins, 
entre outros.
3) Crie um atrativo pós-assem-

bleia - vale fazer um pequeno 
evento de integração de bai-
xo custo para atrair o pessoal, 
como por exemplo um coquetel, 
um lanche ou mesmo um sorteio 
de brindes. 
4) Evite pautas longas – selecio-
ne apenas 3 ou 4 assuntos, no 
máximo, para serem debatidos 
no dia e estabeleça previamente 
o tempo o qual será destinado 
para cada um.
5) Procure mesclar temas – as 
pessoas querem se manifestar, 
então dos três temas da reunião, 
pergunte aos moradores (pode 
ser por whatsapp, por exemplo) 
um tema que eles gostariam de 
discutir na pauta do dia. Assim, a 
presença será maior.
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Quatro dicas de uma boa
prestação de contas do condomínio

artigo

A cor roxa visa à conscientização do Alzheimer. Esta é uma 
doença que afeta a memória e linguagem. Estima-se que, no 
mundo, 35,6 milhões de pessoas têm a doença e, no Brasil, 1,2 
milhão. 

QUAL É A IMPORTÂNCIA DO FEVEREIRO ROXO?
Como você pode notar o Lúpus, a Fibromialgia e a doença 

de Alzheimer são três condições bem diferentes entre si, mas 
apresentam um ponto em comum: são incuráveis. Portanto, to-
das devem ser identificadas nos estágios iniciais para que seus 
sintomas sejam controlados ou retardados.

Por isso, o Fevereiro Roxo é uma campanha de conscienti-
zação promovida para incentivar o diagnóstico precoce. O ob-
jetivo é permitir que os pacientes tivessem uma maior qualida-
de de vida mesmo convivendo com alguma dessas condições. 
Além disso, todas as três doenças apresentam sintomas iniciais 
que são relativamente inofensivos. Na maioria dos casos, o úni-
co sinal visível do Lúpus é a vermelhidão na pele, por exemplo.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO FEVEREIRO LARANJA?
Já a cor laranja visa à conscientização dos casos de leuce-

mia, em que ocorre um acúmulo de células malignas na medula 
óssea – órgão responsável por produzir células sanguíneas. Se-
gundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (Inca), a estimativa de novos casos para 2018 é de 10.800.

Fevereiro também é um mês de conscientização e a cor la-
ranja ganha destaque, trazendo uma importante mensagem de 
conscientização, a campanha Fevereiro Laranja: mês de comba-
te à leucemia.

A leucemia é uma doença que se inicia na medula óssea, 
onde o sangue é produzido. A campanha alerta sobre a pre-
venção e, consequentemente, frisa a importância da doação de 
medula óssea. Na maioria dos casos, o único sinal visível do Lú-
pus é a vermelhidão na pele, por exemplo.

Fevereiro Roxo e Laranja

*Marcos Braga

Somente na cidade de São 
Paulo a arrecadação dos condo-
mínios gira em torno de R$ 10 
bilhões/ano. É um valor muito 
expressivo que os condomínios 
movimentam. Somado a isso, a 
gestão condominial está ficando 
cada vez mais complexa, por isso, 
o síndico precisa estar muito aten-
to como ele faz a gestão financei-
ra e a prestação de contas dessa 
gestão. Vivemos numa época em 
nosso país, onde escutamos com 
frequência sobre a importância de 
transparência e isso, também, se 
aplica aos condomínios. A seguir 
veja 4 dicas de como fazer uma 
boa prestação de contas.

1 – COMO É FEITO O PROCESSO 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
CONDOMÍNIO?

O síndico precisa ter em men-
te que a prestação de contas não 
é mera formalidade. Estão na 
Lei, mais especificamente no Có-
digo Civil artigos 1348 e 1350. O 
processo de prestação de contas 
começa na primeira operação fi-
nanceira da gestão do síndico, isso 
porque, ele terá que prestar con-
tas do resultado de todas as ope-
rações sob a sua gestão.

Por isso é importante ter a 
documentação correta para cada 
operação, por exemplo, se é um 
pagamento é preciso ter um docu-
mento válido, seja uma nota fiscal 
ou uma RPA. O síndico também 
não pode esquecer que ele preci-
sa seguir a Previsão Orçamentária 
aprovada na Assembleia Geral Or-
dinária, também, não é uma mera 
formalidade, está na Lei (artigos 
1348 e 1350 do Código Civil).

2 – COMO A PRESTAÇÃO DE CON-
TAS DEVE SER APRESENTADA 
AOS CONDÔMINOS?

Tem um ditado que é atribuído 
ao imperador romano Júlio Cesar 
que diz: “A mulher de Cesar não 
basta ser honesta, tem que pare-
cer honesta.” O síndico não basta 
ser honesto ele precisa parecer 
honesto e a prestação de contas 
é um elemento importante nisso.

É importante o síndico divul-
gar de forma ampla a prestação 
de contas, por exemplo, através 
do portal do Condomínio para 
que os moradores tenham aces-
so. Não deve haver segredos. De 
acordo com o Código Civil (artigo 
1348), o síndico tem duas formas 
de prestar contas, anualmente ou 
quando solicitado.

Quando um condômino tiver 
dúvidas é recomendado que o sín-
dico marque um horário com ele, 
leve a documentação, leve alguém 
do Conselho e após as explicações 
para o condômino fazer uma ata 
da reunião. Anualmente, na As-
sembleia Geral Ordinária, é reco-
mendado que o síndico apresen-
tasse o resumo da evolução dos 
saldos das contas do condomínio. 
Explicar as principais variações da 
previsão orçamentária, despesas 
extraordinárias e a execução dos 
valores de obras aprovadas em 
Assembleias.

Apresentar os status dos pro-
cessos judiciais em andamento, 
caso tenha. Se for possível, tiver 
disponíveis as pastas do condomí-
nio, caso alguém queira fazer uma 
consulta. Apresentar as principais 
certidões negativas, por exem-
plo, INSS, FGTS e Receita Federal. 
Apresentar de uma forma consoli-
dada como está à situação de ou-
tras obrigações, como AVCB, Lau-
dos, Seguro e outras obrigações 
que o síndico achar importante 
apresentar. A participação de um 
Auditor Independente pode con-
tribuir muito para a transparência 
na apresentação da prestação de 
contas.

3 – COMO DEVE SER FEITA A OR-
GANIZAÇÃO DAS PASTAS PARA 
CONSULTA POSTERIOR?

Hoje muitas administradoras 
e condomínios disponibilizam a 
pasta de prestação de contas em 
portais na internet ou intranet, 
mas isso não eximi a obrigação 
da elaboração da pasta física para 
arquivo e consulta dos moradores.

É recomendado que as pastas 
sejam organizadas com divisões 
de receitas, posição de inadim-
plentes atualizada, status dos pro-
cessos judiciais, tipo de despesas, 
demonstrativos das movimenta-
ções. Essas são recomendações 
mínimas. Os moradores devem 
ser comunicados que as pastas es-
tão disponíveis para consultas.

4 – EM CASOS DE NÃO APROVA-
ÇÃO, O QUE DEVE SER FEITO?

É importante os condôminos 
separarem a insatisfação com 
a gestão operacional do síndico 
com a análise da prestação de 
contas no momento da aprova-
ção das contas. Pode acontecer de 
o síndico não ser um bom gestor 
operacional, mas ele fez uma boa 
gestão financeira.

É preciso analisar a causa do 
motivo da reprovação das contas 
e traçar um plano de ação, por 
exemplo: Há uma situação que 
precisa de mais explicações por 
parte do síndico? Talvez, seja me-
lhor considerar o ponto como uma 
ressalva e aprovar as contas, esta-
belecendo um prazo para o síndi-
co explicar melhor o assunto.

Há provas que houve alguma 
fraude? Talvez, o melhor seja des-
tituir o síndico e contratar um ad-
vogado para iniciar procedimento 
judicial, caso o síndico se recuse a 
restituir o valor fraudado. Há sé-
rias dúvidas sobre a prestação de 
contas, mas não há evidências? É 
recomendável a contratação de 
uma empresa de Auditoria.

Ou seja, a ação depende da 
causa da reprovação.

CONCLUSÃO
A gestão condominial está fi-

cando cada vez mais complexa, 
por isso, o síndico precisa estar 
muito atento sobre o processo de 
prestação de contas do condomí-
nio, não se trata de mera forma-
lidade, é uma obrigação legal. 
Além de uma obrigação, é tam-
bém, uma grande oportunidade 
para o síndico exercitar a transpa-
rência da sua gestão.

*Marcos Braga CRC SP 
199975/O-0 | CNAI Nº 5816 | 
IBRACON Nº 5281. Auditor regis-
trado no Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes do CFC; 
Membro do IBRACON-Certificado 
pela Legal Ethics Compliance. 
Proprietário da MB7 Auditoria e 
Gestão



Síndico deve combater atos de 
discriminação no condomínio

cotidiano
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Assim como acontece no 
meio social, de modo abran-
gente, o interior do condomí-
nio não está isento da ocorrên-
cia de atos de preconceito ou 
discriminação. Nesse ambien-
te, tal ação pode se expressar 
não apenas pelos “motivos” 
já conhecidos como cor, orien-
tação sexual, classe social, re-
ligião, mas também por con-
dições características como, 
por exemplo, a situação de 
inadimplência. 

As ofensas, nesse sentido, 
por vezes são trocadas entre 
moradores ou entre esses e o 
síndico, seja pessoalmente ou 
virtualmente – por meio das 
mídias sociais tão usadas atual-
mente. Contudo, com frequên-
cia, qual tal discriminação parte 
de um condômino em direção 
a um funcionário do condomí-
nio o quadro pode ganhar uma 
outra conotação, pois se repe-
titivo pode configurar até assé-
dio no ambiente de trabalho. 

Exemplo disso, em agosto 
do ano passado a 2ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo condenou 
a moradora de um condomínio 
a indenizar por danos morais a 

família de zelador que sofreu 
discriminação. A reparação 
para cada um dos quatro inte-
grantes do núcleo familiar foi 
fixada em R$ 3 mil. 

Consta dos autos que a 
requerida tentou de diversas 
formas impedir que o zelador 
e família utilizassem as áreas 
comuns do condomínio onde 
moram. A moradora encami-
nhou reclamações ao síndico e 

expôs fotografias dos autores 
da ação nas áreas comuns du-
rante assembleia geral extraor-
dinária do condomínio, ocasião 
em que a pretendida proibição 
foi afastada pelos demais parti-
cipantes

De acordo com a advogada 
especialista em direito condo-
minial, Christiane Faturi Angelo 
Afonso explica: “vivemos em 
um país livre e democrático, o 

que não significa que seja per-
mitido desrespeitar os direitos 
básicos do vizinho, do funcio-
nário do condomínio ou de 
qualquer pessoa. O artigo 140, 
parágrafo 3º do Código Penal 
é bem claro quando diz que ‘a 
injúria consiste na utilização de 
elementos referentes a raça, 
cor, etnia, religião, origem ou 
a condição de pessoa idosa ou 
portadora de deficiência’. A 

pena prevista é de reclusão de 
um a três anos e multa”, aler-
tou Dra. Christiane.

Para a advogada, a melhor 
forma de combater a discrimi-
nação dentro do condomínio é 
a conscientização, promoven-
do, por exemplo, campanhas, 
espalhando avisos pelas áreas 
comuns dos prédios e mensa-
gens de respeito ao próximo. 
“Acredito que a informação, 
bem como as consequências 
de um ato de preconceito, 
pode evitar mal-estar entre as 
pessoas”, salienta a advogada, 
reiterando que o síndico deve 
deixar claro que não concorda 
com atitudes discriminatórias 
nas áreas comuns do condomí-
nio, visto que atentam contra 
os bons costumes e são passí-
veis de multa. 

O bom exemplo deve partir, 
primordialmente, do próprio 
síndico. “Se o síndico praticar 
ou permitir atitudes discrimi-
natórias, os condôminos de-
vem por meio de assembleia 
destituí-lo do cargo, o que não 
o isenta de responder pelos 
atos praticados nos termos da 
legislação vigente”, afirma a 
Dra. Christiane.

Estou com um problema sério pois preciso ter um conversa difícil com um condômino que toda a vizi-
nhança considera ser boa pessoa . Ele costuma ajudar os mais idosos e conversa bastante conosco.  O caso 
é que ele  tem a profissão de músico e todos  apreciamos seu talento,  indo até assisti-lo em alguns lugares 
quando nos convida. Porém, por seu músico, e trabalhar no horário noturno costuma ensaiar junto a janela 
de seu apartamento que não tem tratamento acústico adequado. Toca todos os instrumentos possíveis em 
alto volume causando poluição sonora  e adentrando o horário de silêncio permitido em lei. Qual a melhor 
forma de fazê-lo saber disso?

Sr. Alberto, nesse caso, a mediação condominial trabalha  convidando a outra pessoa a participar de uma 
pré sessão de mediação. Nesse momento explicamos que através do diálogo podemos tentar esclarecer a 
questão  que incomoda a todos, mostrando a realidade e a normalidade do funcionamento de um condomí-
nio. Importante ressaltar  as regras de convivência e tentar ajudá-los na melhor forma de se comunicar. Muitas 
vezes as pessoas se surpreendem como o outro é receptivo quando a comunicação é assertiva. Na maioria das 
vezes conseguimos chegar ao resultado almejado,  que sempre é o da pacificação social e das boas relações de 
vizinhança preservadas. Esperamos  ter ajudado!

MEDIAÇÃO

MEDIAÇÃO

O vizinho músico

Ana Maria Esteves Kaiuca e Daniela Gonçalves Brito 
Mediadoras da Câmara Equilibre Gestão de Conflitos
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Confira as 
opções de 
passeio na 
Baixada 
Santista

HIDRANTES
Muitas pessoas veem tampas vermelhas nas calçadas 

externas de imóveis como condomínios e prédios comer-
ciais não sabem qual é a utilidade daquilo. Trata-se do re-
gistro de recalque de incêndio. Ele tem uma função de 
segurança contra incêndios, que é a de abastecer a coluna 
de hidrantes da edificação na frente da qual ele está si-
tuado. Esse equipamento pode ser encontrado instalado 
tanto no calçamento como na fachada do prédio.

Assim como as calçadas, é uma atribuição do imóvel 
o cuidado com a manutenção do registro de recalque de 
incêndio. É importante frisar que é responsabilidade do 
prédio localizado imediatamente à frente dele a preserva-
ção do equipamento. Esses itens de segurança contra in-
cêndio devem estar permanentemente aptos ao uso, pois 
em caso de um sinistro é a eles que os bombeiros recor-
rerão para controlar uma situação de emergência que não 
conseguiu ser contornada com a reserva básica da viatura.

DOCUMENTOS
Qualquer função administrativa, para ser bem executa-

da, requer uma qualidade imprescindível: organização. O 
cargo de síndico se enquadra nessa premissa: contratos, 
notas fiscais, boletos, procurações, dentre outros docu-
mentos fazem parte da burocracia de quem gerencia um 
condomínio e tudo isso precisa estar acessível para facili-
tar o mandato do síndico em vigência e dos que virão. 

Para se fazer essa organização, deve-se antes separar 
os documentos por categorias e grau de importância; 
após essa triagem, verificar tudo aquilo que já não tem 
mais utilidade e descartar o que você tem certeza que 
não irá precisar. Para guardar os documentos podem ser 
usadas pastas do tipo arquivo ou sanfonadas etiquetadas 
por categorias e cores diversas. A partir desse processo, 
antes de imprimir um novo papel, passe a refletir se ele 
é mesmo necessário ou se pode ser substituído por uma 
versão digital em um arquivo no computador. Os armários 
do condomínio e o meio ambiente agradecerão!

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As causas dos incêndios gerados por eletricidade são 

geralmente devido às instalações elétricas antigas, exces-
so de equipamentos plugados em uma mesma saída de 
energia (tomada), “gambiarras” e falta de manutenção. 
Por isso, é recomendável que se faça uma revisão nas ins-
talações elétricas do condomínio a cada 5 anos, no míni-
mo, sempre feita por um profissional capacitado.

É válido ressaltar que todo imóvel deve ter um projeto 
elétrico preparado de acordo com a norma técnica NBR 
5410 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técni-
cas) – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. O sistema de 
aterramento é um item de proteção obrigatório, segundo 
essa NBR. Ele oferece um caminho para que as descargas 
elétricas que poderão ocorrer no local sejam adequadas e 
seguramente conduzidas pela instalação, além de prote-
ger as pessoas contra choques elétricos. Ele também é um 
item fundamental no sistema de proteção contra a quei-
ma dos componentes da instalação e dos equipamentos 
eletroeletrônicos.

BERTIOGA
Local: Forte São João
Endereço: Praia da Enseada, S/N - Centro. Telefone: (13) 3317-4128. Entrada gratuita

GUARUJÁ
Local: Acqua Mundo
Endereço: Avenida Miguel Stéfano, 2001.
Telefone: (13) 3398-3000 e (13)3379-2708. Ingressos: R$ 30 para adultos, R$ 20 para crian-
ças de dois a 12 anos, e R$ 15 para maiores de 60 anos e aposentados.

SANTOS
Local: Aquário Municipal
Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão, s/n, Ponta da Praia.
Telefone: (13) 3236-9996. Ingressos: R$ 8,00 (com 50% de desconto para estudantes). Me-
nores de 12 e maiores de 60 anos não pagam
Local: Orquidário
Endereço: Praça Washington, s/n, José Menino.
Telefone: (13) 3237-6970. Ingressos: R$ 8,00 (estudantes pagam meia). Menores de 12 e 
maiores de 60 anos não pagam.
Local: Museu de Pesca
Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, 192, Ponta da Praia.
Telefone: (13) 3261-5260 e (13) 3261-5995. Ingressos: R$ 5,00(estudantes pagam meias). 
Menores de 06 anos e maiores de 60 não pagam.
Local: Jardim Botânico Chico Mendes
Endereço: Rua João Fracarolli s/n, Bom Retiro - Zona Noroeste.
Telefone: (13) 3203-2905. Ingressos: Entrada gratuita
Local: Museu do mar
Endereço: República do Equador, 81, Ponta da Praia.
Telefone: (13) 3261-4808. 
Local: Pinacoteca Benedicto Calixto
Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, 15, Boqueirão.
Telefone: (13) 3286-2184. Ingressos: Entrada gratuita
Local: Bolsa do café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico.
Telefone: (13) 3213-1750. Ingressos: R$10,00 (estudantes, professores da rede pública e 
maiores de 60 anos pagam meia). Crianças até 05 anos não pagam

SÃO VICENTE
Local: Parque Ecológico Voturuá
Endereço: Rua Dona Anita Costa, s/n, Vila Voturuá. Ingressos: R$ 2,00
Local: Museu Joia da Natureza
Endereço: Rua Frei Gaspar, 1099/1101, Centro. Ingressos: Entrada gratuita
Local: Parque Cultural Vila de São Vicente
Endereço: Praça João Pessoa, s/n, Centro (Em frente à Igreja Matriz).
Telefone: (13) 3568-3624
Local: Casa Martim Afonso
Endereço: Praça 22 de Janeiro, 469, Gonzaguinha.

CUBATÃO
Local: Parque Anilinas
Endereço: Avenida 09 de Abril, 2275, Centro. Ingressos: Entrada gratuita

PRAIA GRANDE
Local: Portinho
Endereço: Rua Paulo Sergio Garcia, s/n. Sítio do Campo (na entrada da cidade).
Telefone: (13) 3496-5635
Local: Palácio das Artes
Endereço: Av. Pres. Costa e Silva, 1600, Boqueirão.
Telefone: (13) 3496-5719
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manutenção

Prédios com mais de 20 anos 
devem passar por inspeção

Toda edificação é feita com 
um prazo de durabilidade pré-
-estabelecido. É fato que essa 
vida útil pode ser abreviada 
ou prolongada a depender 
dos cuidados com a preserva-
ção e manutenção das com-
posições, mas é fato que, após 
um determinado período de 
tempo, será necessário proce-
der intervenções para assegu-
rar a viabilidade da estrutura 
predial. 

Manutenção e restaura-
ção são coisas diferentes. É o 
que distingue o engenheiro 
civil especialista em Excelên-
cia Construtiva e Anomalias, 
Marcus Grossi. “Vai chegar um 
momento em todas as edifica-
ções no qual serão necessárias 
ações de restauração da estru-
tura. É importante dizer isso, 
porque é algo que nem todos 
os usuários sabem, e o cus-
to para essas restaurações é 
bastante elevado, comparado 
com as ações de manutenção. 
Como referência, atualmente, 
projeta-se uma estrutura para, 
em média, ter uma vida útil de 
50 anos”, explica.

De acordo com o especia-
lista, o recomendável é que 

prédios com mais de 20 anos 
já procedam a realização de 
ensaios e prospecções mais 
aprofundadas, no sentido de 
investigarem possíveis anoma-
lias que possam estar pertur-
bando a estrutura do imóvel. 
Para tanto, a inspeção predial 
é uma excelente ferramenta 
para diminuir as incertezas do 
síndico enquanto gestor do 
condomínio, quanto à solidez 
e segurança de sua edificação.

“Para que o gestor diminua 
sua incerteza quanto à segu-
rança é necessário que se rea-
lize um processo de atividades 
de verificação dos indícios do 
estado aparente de desempe-
nho da edificação, que pode 
ser feita pela contratação de 
um serviço de Inspeção pre-
dial”, orienta Grossi. 

Ele destaca alguns pontos 
que devem ser foco de atenção 
por parte do síndico: o escopo 
da atividade de inspeção pre-
dial ainda não é normatizado, 
o que pode abrir margem, de 
certo modo, a avaliações mais 
superficiais e menos criterio-
sas, diante da principal prática 
de mercado que é a da con-
tratação pelo menor preço em 

detrimento da qualidade do 
serviço.

Portanto, é fundamental 
se certificar da contratação de 
um profissional habilitado e de 
preferência especializado no 

serviço de inspeção predial. O 
síndico, por sua vez, deve ga-
rantir total acesso do profissio-
nal a tudo que for necessário 
à avaliação: desde as estrutu-
ras (cobertura, fundação, etc) 

até os documentos do prédio 
(plantas, projetos, memoriais, 
manuais, registro de manuten-
ção, etc).

Afora isso, as ações de ma-
nutenção devem ser continu-
adas normalmente, pois são 
essenciais para a preservação 
do imóvel e garantia de que ele 
alcançará a sua vida útil até a 
data da próxima restauração. 
As manutenções preventivas 
para estrutura que consistem 
principalmente na aplicação de 
barreiras à entrada de agentes 
agressivos que possam dete-
riorar o concreto ou o aço. 

De acordo com Grossi, 
“para estrutura aparentes (ex-
postas), como das pontes e 
de algumas edificações, a ma-
nutenção preventiva consiste 
em aplicar hidrofugantes, ver-
nizes ou pinturas a cada cinco 
anos aproximadamente. Para 
estruturas recobertas por re-
vestimentos ou alvenarias, a 
ação consiste na manutenção 
destes revestimentos para que 
mantenham sua estanqueida-
de. Portanto, uma repintura de 
fachada, ou rejuntamento de 
pastilhas estará contribuindo 
para a preservação”, afirma.

Ao passo que o condo-
mínio vai equilibrando suas 
finanças, é certo que mais 
benefícios podem ser agrega-
dos em prol do bem comum. 
Isso pode ser revertido, por 
exemplo, em benfeitorias e 
aquisição de bens coletivos 
para as áreas comuns do 
prédio, desde o empreendi-
mento de grandes obras até 
mesmo a pequenos equipa-
mentos que podem vir a fa-
cilitar a vida de todos. 

Exemplos desses que po-
dem trazer maior praticida-
de – especialmente em se 
tratando das áreas de lazer 
e esportes – são os bebe-
douros de uso público. Eles 
facilitam a vida de quem está 
praticando uma atividade fí-
sica na quadra poliesportiva 
ou academia, das crianças 
que estão brincando na área 
de lazer, de quem usa a pis-
cina, dos funcionários ou de 
qualquer outra pessoa que 
sinta a necessidade de beber 
água e esteja passando pelas 
áreas comuns do prédio.

O investimento na aqui-
sição em bebedouros se re-

verte em maior qualidade de 
vida para os moradores do 
condomínio, mas é preciso 
estar atento a alguns detalhes 
antes de escolher o produto e 
em algumas características na 
manutenção que cada tipo re-
quer.

Os bebedouros devem re-
ceber atenção dos síndicos, 
especialmente em relação aos 
prazos de troca dos filtros e à 
certificação oficial. Isso porque 
a qualidade da água implica di-
retamente na saúde de quem 
a consome e oferecer uma 
água inadequada aos mora-
dores e funcionários pode ser 
extremamente perigoso, po-
dendo trazer o síndico inclu-
sive responder judicialmente 
por isso caso seja comprovada 
a negligência. 

Primeiramente, deve-se 
verificar se o equipamento 
em questão possui selo do 
Inmetro. Conforme a Portaria 
93/2007, todo bebedouro, pu-
rificador ou filtro fabricado ou 
importado no Brasil deve estar 
em conformidade com os re-
quisitos estabelecidos no RAC 
(Regulamento de Avaliação 

da Conformidade), o qual, 
por sua vez, atende às NBRs 
14.908/2004 e 15.176/2004, 
normas da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 

Basicamente, há dispo-
níveis no mercado três tipos 
de bebedouro e o síndico de-
verá avaliar o que se enqua-
dra melhor às demandas do 
condomínio. São eles: o be-
bedouro de torre (em inox); 
o com suporte para galão e o 
de fixar na parede. 

Os de torre, bastante co-
muns em escolas, apresen-
tam custo mais baixo e não 
há necessidade de disponibi-
lizar copos descartáveis para 
seu uso. Os de galão reque-
rem reposição com compra 
de água mineral, e necessita 
de copos e maior cuidado 
com a higienização. Por fim, 
o bebedouro de parede se 
assemelha ao de galão por 
necessitar de copos, mas não 
utiliza água de galão e sim de 
um ponto hidráulico no qual 
fica permanentemente co-
nectado, por isso requer tro-
ca periódica de filtros.

Bebedouros: qual o tipo ideal?
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VISTORIA AÉREATRATAMENTO DE PISO

Síndico também ri!

A FOTO
Minha filha de 12 anos me perguntou: 
– Mãe, você tem uma foto sua de quando era 
bebê? Preciso dela para uma tarefa da escola.
Dei uma foto a ela sem me lembrar de pergun-
tar o tema do trabalho.
Dias depois, estava na sala de aula dela para 
uma reunião de pais, quando percebi meu re-
trato num mural. O título era “A coisa mais ve-
lha na minha casa”.

DIVERSÃO
Dou aula de química e física, duas disciplinas 
pelas quais a maioria dos alunos tem aversão.
Um dia comentei, depois de uma das muitas 
badernas em classe:
– Eu ganho pouco, mas me divirto com vocês.
E um deles, para não perder a oportunidade, 
respondeu:
– Nós também, não aprendemos nada, mas 
nos divertimos muito. 

PIANO NÃO
Minha mãe sempre quis tocar piano. Meu pai, 
então, comprou um de presente para ela. Dias 
depois, liguei para saber o que ela estava 
achando da experiência.
– Devolvi o piano. Convenci sua mãe a tocar 
clarineta – disse papai.
– Por quê? – perguntei.
– Porque com a clarineta ela não consegue 
cantar junto – explicou ele.

TUDO ERRADO
Eu estava na seção de congelados de um mer-
cado e vi um homem fazendo compras com o 
filho. Quando passei perto deles, o pai olhava 
para a lista de compras e falava ao filho, em 
tom “conspiratório”:
– Se fizermos tudo errado, nunca mais precisa-
remos fazer isso de novo.

SÃO PEDRO
O rapaz vai passar por uma delicada cirurgia e 
o médico tenta tranquilizá-lo:
– Não tenha medo, companheiro. Sou muito 
experiente nessa área. Olhe bem para minha 
longa barba e tenha confiança. Quando você 
voltar da anestesia, conversaremos.
Após a cirurgia, o rapaz abre os olhos e depara 
com uma enorme barba. Não se contendo de 
alegria, ele exclama:
– Obrigado, doutor! Eu sabia que podia confiar 
no senhor!
– Que doutor nada, homem! Eu sou São Pedro!

INUNDAÇÃO
Primeiro amigo:
– Ganhei uma indenização ótima do seguro. 
Minha casa pegou fogo.
Segundo amigo:
– Que engraçado, acabei de ganhar uma in-
denização ótima também. Minha casa inundou.
Primeiro amigo:
– Como você começa uma inundação?

SÔ
O sujeito chegou naquela cidade e ficou sa-
bendo que o José queria vender um burrinho. 
Achando o bichinho muito simpático, ele per-
guntou: - Qual é o nome dele? - Num sei, não... 
- Como não sabe? O bicho não é seu? E o cai-
pira: - Só qui eu num sei qual é o nome dele... 
eu chamo ele de Zeca, sô.

CURADO
Um bêbado entrou num ônibus, sentou ao lado 
de uma moça e disse: - Mas como tu é feia, tu 
é a coisa mais horrível que eu já vi!! - A moça 
olha para ele e responde: - E tu seu bêbado 
nojento!!! E o bêbado imediatamente respon-
de: - É, mas amanhã eu estou curado!!!

BÊBADO
Haviam 3 bêbados, bebendo ao lado de um 
morro, a bebida acabou então fizeram um 
sorteio para decidir quem iria subir o morro 
para comprar mais cachaça: o sorteado já 
bêbado, subiu o morro e comprou a cachaça 
colocando-a no bolso traseiro da calça, porém 
na hora de descer, escorregou e foi rolando 
até lá em baixo, quando parou, sentiu aquele 
frio na bunda e disse, DEUS QUEIRA QUE 
SEJA SANGUE!

O guia mais completo 
de serviços para 

condomínios está aqui!

Empresas confiáveis e 
parceiras de síndicos e 

condomínios.

Para anunciar ligue: 9.8163.0029
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saúde

Os sintomas do novo Coronavírus
Os sinais e sintomas clíni-

cos do novo coronavírus são 
principalmente respiratórios, 
semelhantes a um resfriado. 
Podem, também, causar in-
fecção do trato respiratório 
inferior, como as pneumonias.

Os principais sintomas são: 
febre, tosse e dificuldade de 
respirar.

COMO PREVENIR O
NOVO CORONAVÍRUS?
O Ministério da Saúde 

orienta cuidados básicos para 
reduzir o risco geral de con-
trair ou transmitir infecções 
respiratórias agudas, incluindo 
o novo coronavírus. Entre as 
medidas estão:
1 - Evitar contato próximo com 
pessoas que sofrem de infec-
ções respiratórias agudas;
2 - Realizar lavagem frequente 
das mãos, especialmente após 
contato direto com pessoas 
doentes ou com o meio am-
biente;
3 - Utilizar lenço descartável 
para higiene nasal; 
4 - Cobrir nariz e boca quando 
espirrar ou tossir; 
5 - Evitar tocar mucosas de 
olhos, nariz e boca; 

6 - Higienizar as mãos após 
tossir ou espirrar.  
7 - Não compartilhar objetos 
de uso pessoal, como talhe-
res, pratos, copos ou garrafas; 
8 - Manter os ambientes bem 
ventilados; 
9 - Evitar contato próximo a 
pessoas que apresentem sinais 
ou sintomas da doença; 
10 - Evitar contato próximo 
com animais selvagens e ani-
mais doentes em fazendas ou 

criações.
Profissionais de saúde de-

vem utilizar medidas de pre-
caução padrão, de contato e 
de gotículas (mascara cirúrgi-
ca, luvas, avental não estéril e 
óculos de proteção).

Para a realização de proce-
dimentos que gerem aerosso-
lização de secreções respirató-
rias como intubação, aspiração 
de vias aéreas ou indução de 
escarro, deverá ser utilizada 

precaução por aerossóis, com 
uso de máscara N95.

COMO O NOVO 
CORONAVÍRUS É 
TRANSMITIDO?

As investigações sobre 
transmissão do novo corona-
vírus ainda estão em anda-
mento, mas a disseminação de 
pessoa para pessoa, ou seja, 
a contaminação por contato 
está ocorrendo. É importante 

observar que a disseminação 
de pessoa para pessoa pode 
ocorrer de forma continuada.

Alguns vírus são altamente 
contagiosos (como sarampo), 
enquanto outros são menos. 
Ainda não está claro com que 
facilidade o novo coronavírus 
se espalha de pessoa para pes-
soa.

Apesar disso, a transmis-
são dos coronavírus costuma 
ocorrer pelo ar ou por contato 
pessoal com secreções conta-
minadas, como: gotículas de 
saliva; espirro; tosse; catar-
ro; contato pessoal próximo, 
como toque ou aperto de 
mão; contato com objetos ou 
superfícies contaminadas, se-
guido de contato com a boca, 
nariz ou olhos.

Os coronavírus apresentam 
uma transmissão menos inten-
sa que o vírus da gripe e, por-
tanto, o risco de maior circula-
ção mundial é menor. O vírus 
pode ficar incubado por duas 
semanas, período em que os 
primeiros sintomas levam para 
aparecer desde a infecção. 

fonte: http://www.saude.gov.
br/

bem estar

Doença do verão, diarreia 
não pode ser negligenciada

As altas temperaturas do 
verão contribuem para uma si-
tuação problemática que pode 
levar a várias complicações em 
saúde quando negligenciada: 
as diarreias. Trata-se da eva-
cuação em número superior 
a três vezes ao dia, com fezes 
amolecidas, por vezes aquo-
sas. Esse acometimento pode 
ocorrer por diversas razões, 
sendo a principal a intoxicação 
alimentar, bastante comum 
nesta estação do ano.

O aspecto mais relevante a 
ser considerado sobre as diar-
reias, independentemente do 
que a esteja causando (se é por 
uma bactéria adquirida em um 
alimento, se é por gastroente-
rite viral, se é causada por um 
parasita, se são “vermes” etc) 
é que todas elas têm um efei-
to comum: a desidratação. As 
evacuações abundantes e re-
petidas provocam uma perda 
maior de líquido e retirada de 
água do organismo. 

Essa perda hídrica pode ser 
bastante perigosa, sobretudo 
em indivíduos nos extremos 

de idade, ou seja, 
crianças e idosos. 
Assim, ao inicia-
rem os sintomas 
de diarreia, o in-
divíduo deve ter 
seus cuidados 
com a hidrata-
ção redobrados 
e buscar assistên-
cia médica. 

Além disso, 
é imprescindí-
vel estar atento 
a outros sinais 
de alarme, tais 
como mudanças 
no aspecto geral 
das fezes como o 
surgimento de sangue ou pus 
nas fezes. 

Algumas medidas preventi-
vas podem ajudar a minimizar 
as chances de contrair agentes 

patogênicos provocadores de 
diarreia. Uma delas é manter 
em dia a manutenção das pisci-
nas dos condomínios, fazendo 
a descontaminação adequada 
da água e testes de potabili-

dade. Isso porque 
ao tomar banho, in-
variavelmente todo 
mundo ingere um 
pouco de água (prin-
cipalmente crianças) 
e se essa água não 
estiver tratada como 
se deve, ela pode 
ser transmissora de 
doenças, incluindo 
aí ovos de parasitas, 
vírus, bactérias cau-
sadoras de doenças 
intestinais. 

Outra orientação 
importante, e por 
vezes negligenciada, 
é lavar as mãos com 

maior frequência no verão, 
pois no calor as bactérias se 
proliferam mais facilmente. 

Trata-se de microrganismos 
invisíveis aos nossos olhos e 

que se escondem em corri-
mãos, maçanetas, cédulas de 
dinheiro, no transporte público 
e vários locais onde várias pes-
soas colocam a mão no mesmo 
local e transmitem seus agen-
tes patogênicos. Por isso, deve-
-se lavar as mãos com água e 
sabão com maior frequência. 

Por fim, sabendo que gran-
de parte desses agentes causa-
dores de diarreia são transmi-
tidos por via oral, um cuidado 
maior deve ser tomado em 
relação aos alimentos ingeri-
dos durante o verão. A atenção 
principal deve estar voltada a 
duas categorias, principalmen-
te: legumes, frutas e verduras, 
as quais devem ser rigorosa-
mente higienizadas antes do 
consumo. 

A segunda classe consiste 
nos alimentos feitos à base de 
ovos não cozidos, como por 
exemplo maioneses, pois esse 
“creme” é um excelente meio 
de cultura para bactérias pode-
rosas como a Salmonella, que 
pode causar graves diarreias e 
complicações de saúde. 
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segurança

É fato que o gás encanado 
proporciona mais segurança e 
praticidade aos condomínios 
quando comparado ao gás en-
vasado em botijões, uma vez 
que esses últimos são disposi-
tivos considerados inseguros, 
pois o gás é armazenado sob 
forte pressão e os botijões pre-
cisam ser regularmente trans-
portados e nem sempre têm 
uma manutenção adequada 
em suas mangueiras, cone-
xões e válvulas, o que propicia 
vazamentos. 

O gás encanado, por outro 
lado, oferece um fornecimento 
perene e contínuo a exemplo 
do abastecimento de água, di-
reto do gasoduto existente na 
rua para dentro dos condomí-
nios, ou seja, não falta e não 
acaba. Outro ponto prático é a 
facilidade de pagar após o uso 
apenas o que consumiu no mês 
anterior. O condomínio ganha 
em segurança, pois não tem 
mais os cilindros e botijões de 
alta pressão guardados dentro 
das unidades sob condições 
desconhecidas. 

É por essas razões que mui-
tas cidades estão ampliando a 
distribuição desse recurso, o 

Teste de estanqueidade
previne acidentes com gás

qual chega aos domicílios por 
meio de uma rede própria, pro-
vida por uma concessionária, 
tal como se faz com a água e a 
energia elétrica. Embora pos-
sua vantagens e seja conside-
rado mais seguro, o modelo de 
gás encanado não está isento 
da obrigação de executar cui-
dados periódicos. 

A manutenção deve ser fei-
ta para preservar a funcionali-
dade e seguridade do sistema. 
Um dos principais passos desse 
cuidado é proceder o chamado 
Teste de Estanqueidade, o qual 
deve ser feito pelo menos a 
cada dois anos. Ele consiste ba-
sicamente em um método para 
checar se não há nenhum vaza-
mento na superfície de contato 
das tubulações que conduzem 
o gás, evitando assim possíveis 
acidentes.

É executada uma metodo-
logia específica para identificar 
falhas no sistema, sendo reali-
zados para tanto um teste pri-
mário e outro secundário. Du-
rante o Teste de Estanqueidade 
são fechados simultaneamente 
todos os registros e a empresa 
responsável pelo abastecimen-
to do gás vai testar a rede de 

distribuição com o intuito de 
detectar vazamentos, os quais, 
quando identificados, já são 
imediatamente reparados. 

De acordo com a Norma 
NBR 15526 (Redes de distribui-
ção interna para gases combus-
tíveis em instalações residen-
ciais e comerciais) da ABNT na 
seção que versa sobre  a ins-
peção periódica para estabele-

cimentos residenciais está dis-
posto que “recomenda-se que 
sejam realizadas inspeções pe-
riódicas na rede de distribuição 
internas em períodos máximos 
de cinco anos, ou de acordo 
com definição da autoridade 
competente, podendo variar 
para menos em função de ris-
cos decorrentes das situações 
construtivas e das condições 

ambientais.”
O condomínio não pode ne-

gligenciar a periodicidade do 
Teste de Estanqueidade, muito 
menos a credibilidade e com-
petência dos profissionais que 
irão procedê-lo, pois vazamen-
to de gás é algo muito sério 
que pode colocar não apenas a 
estrutura do prédio como tam-
bém vidas humanas em risco. 

A presença de animais 
de estimação já foi tema de 
grandes embates dentro dos 
condomínios residenciais, so-
bretudo as discussões acerca 
da permissão ou proibição 
deles. Contudo, ao longo dos 
últimos anos, reiteradas de-
cisões judiciais vêm sedimen-
tando o entendimento claro 
de que não é possível que ne-
nhum tipo de convenção ou 
regimento proíba o morador 
de possuir animais sob sua 
tutela. 

Evidentemente, a guarda 
do bichinho em questão deve 
existir juntamente a condi-
ções favoráveis à sua manu-
tenção: ambiente adequado, 
alimentação, higiene, saúde 
e desde que não perturbe o 

Condomínios não podem proibir
circulação de cães com guias e coleiras

sossego e a segurança alheia. 
Obedecendo a tais critérios, a 
Justiça brasileiras já deu sen-
tenças taxativas a favor da 
presença dos pets em aparta-
mentos. 

Mesmo assim, muitos con-
domínios criam suas regras no 
intuito de restringir a circula-
ção dos animais e o contato 
deles com outros condômi-
nos. Desse modo, uma das 
condições impostas em mui-
tos prédios é a de que cães 
só circulem dentro dos limites 
do edifício nos braços do seu 
tutor. 

Tal condição é contestada 
por muitos moradores por 
motivos como, por exemplo, 
o peso e porte de alguns cães 
ou também pela incapacidade 

de alguns tutores em carrega-
-los por alguma limitação fí-
sica. Recentemente isso foi 
tema de sentença judicial em 
Santa Catarina, o que abre 
precedentes para outros con-
dôminos reivindicarem a flexi-
bilização das regras em seus 
condomínios. 

Em dezembro de 2019, a 
3ª Câmara Civil do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina 
(TJSC) garantiu a um mora-
dor de Blumenau o direito de 
circular com seus dois cães 
de estimação pelas áreas co-
muns do condomínio, desde 
que com guia e coleira, no 
trajeto de entrada e saída do 
edifício. Também foi determi-
nado ao condomínio que se 
abstenha de aplicar qualquer 

penalidade por violação ao 
regime interno. 

O impasse surgiu porque 
as regras do condomínio de-
terminam que “os animais de 
estimação, sempre que em 
trânsito nas áreas comuns, 
deverão ser levados no colo”. 
O problema é que o autor é 
responsável por dois cães re-
conhecidamente dóceis (um 
Pug e outro Buldogue Fran-
cês), ambos com cerca de 
10kg. Além da dificuldade na-
tural de carregar dois animais 
de porte médio, o morador 
também é portador de hérnia 
de disco, o que limita maior 
esforço físico.

A matéria, sob relatoria 
da desembargadora Maria do 
Rocio Luz Santa Ritta, foi julga-

da em agravo de instrumento 
interposto contra decisão da 
comarca de origem que havia 
indeferido o pedido de tute-
la de urgência. Ao analisar o 
caso, a desembargadora des-
tacou que os atestados vete-
rinários juntados ao processo 
certificam que os cães estão 
com a vacinação devidamen-
te atualizada. Somado a isso, 
a relatora também observou 
que as cartas de advertência 
e as mensagens enviadas pelo 
síndico no celular do morador 
notificam apenas quanto à cir-
culação dos animais no chão, 
sem menção a qualquer situ-
ação concreta de perturbação 
ao sossego, risco à saúde ou 
segurança dos demais condô-
minos.


