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Conta de 
luz deve 

impactar taxa 
condominial
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Não dá para 
abrir mão 
do uso de 

máscara no 
condomínio

Cabe ao síndico reforçar a conscientização dentro 
do condomínio e zelar por boas práticas, dando 

ele próprio bons exemplos. E é importante 
reforçar as orientações junto aos funcionários 

quanto às medidas de proteção, bem como 
à abordagem que eles devem fazer junto aos 

condôminos “desobedientes”.
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IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.100,00   7,50
De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9,00
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22  12,00
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57   14,00

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%, de-
vendo ainda ser aplicado sobre esta 
alíquota o FAP (Fator Acidentário 
de Prevenção) para que seja obtido 
o RAT ajustado. 4,5% sobre a folha, 

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 planejamento financeiro é 
essencial para nortear as ações 
do condomínio e estabelecê-
-lo ao início de cada ano é uma 
obrigação do síndico. Assim 
como um navegador, o gestor 
necessita deste plano para con-
duzir a administração dentro da 
rota prevista, já que o equilíbrio 
entre despesas e receitas não 
costuma ser muito folgado na 
maioria dos condomínios e, por-
tanto, desvios imprevistos po-
dem causar transtornos a resol-
ver e possíveis endividamentos.

Nos últimos anos e, especial-
mente, a partir de 2020, com a 
pandemia que se abate sobre o 
país, a população brasileira sofre 
com alta de preços que prejudi-
ca o orçamento de milhões de 
famílias. Não apenas os custos 
domésticos, as finanças dos con-
domínios também estão sendo 
fortemente impactadas pelo au-

mento de preços em insumos e 
serviços, o que é facilmente de-
tectado pela impressão geral dos 
síndicos. 

Aumento no valor da água, 
gás, maior consumo de produtos 
de limpeza, contratação de ser-
viços de sanitização são alguns 
exemplos de adicionais sentidos 
no orçamento condominial nos 
últimos tempos. Agora, mais re-
centemente, é preciso lidar com 
outro impacto que também pro-
mete elevar os boletos: o reajus-
te nas contas de luz! 

A Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) autorizou a ele-
vação de 52% no valor da ban-
deira vermelha patamar 2 e, com 
essa medida, a cobrança adicio-
nal foi de R$ 6,24 para R$ 9,49 a 
cada 100 kWh (quilowatt-hora) 
consumidos. A mudança entrou 
em vigor em julho e os síndicos 
já puderam começar a sentir a 

diferença no valor cobrado mais 
recentemente. 

Se por um lado há aqueles 
condomínios com todas as finan-
ças em ordem, por outro lado é 
válido lembrar que a realidade 
da maioria, sobretudo os de pe-
queno porte, não é nada confor-
tável e não possuem larga flexi-
bilidade para acrescentar custos 
ao planejamento financeiro ini-
cial. Além disso, uma outra situ-
ação enfrentada por muitos – e 
que piorou durante a pandemia 
– é a alta da inadimplência, o 
que agrava ainda mais a gestão 
das contas. 

Portanto, a conclusão que ti-
ramos é de que talvez este seja 
o momento de reunir o conselho 
fiscal ou mesmo a assembleia 
geral e discutir os gastos do con-
domínio, a fim de debater onde 
é possível fazer cortes estraté-
gicos, ainda que temporários. A 

hora é de apertar os cintos. No 
entanto, vale ressaltar que só 
se pode economizar com aquilo 
que não é essencial. Manuten-
ções obrigatórias, pagamento 
de funcionários e tudo o que diz 
respeito à segurança patrimonial 
deve ser priorizado e mantido.

É hora de rediscutir os gastos do condomínio

        98163.0029
           3234.0381

www.jornaldosindico.com.br

baixadasantista@
jornaldosindico.com.br

Diretor Honorário
Mário Albino da Mata

Gerente de Marketing
Miliná P J da Mata

Assessoria Jurídica
Dr. Paulo Ferraz de Arruda Jr.

Redação e Editoração
Célio Ricardo Silva da Costa 

Comunicação - ME
Célio Costa - Mtb. 66.890

Departamento de Criação
 João Magá

Calaboradores
Jornalista Cecília Lima

Impressão
Mar Mar Gráfica e Editora Ltda

CNPJ 02.903.330/0001-12

M.A. ARTE & COMUNICAÇÃO
é autorizada pela

Publik Editora Ltda
para uso da marca

Arcaju/SE - 79 3262.3520
roberto@jornaldosindico.com.br

Araraquara/SP - 16 996.34371
7.000 Exemplares

edilasio@jornaldosindico.com.br

Baixada Santista/SP - 13 3251.7906
13.500 Exemplares

baixadasantista@jornaldosindico.com.br

Belo Horizonte/MG - 31 3337.6030
17.500 Exemplares

belohorizonte@jornaldosindico.com.br

Campinas/SP - 19 3233.1652
8.000 Exemplares

campinas@jornaldosindico.com.br

Curitiba/PR - 41 3029.9802
8.000 Exemplares

curitiba@jornaldosindico.com.br

Fortaleza/CE - 85 3214-4972
6.000 Exemplares

fortaleza@jornaldosindico.com.br

Niterói/RJ - 21 2622.5312
5.000 Exemplares

niteroi@jornaldosindico.com.br

Recife/PE - 81 3053.9894
10.000 Exemplares

recife@jornaldosindico.com.br

Rio de Janeiro/RJ - 21 2210.2902
20.000 Exemplares

riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

Salvador/BA - 71 0000.0000
8.000 Exemplares

salvador@jornaldosindico.com.br

São Paulo/SP - 11 5572.5250
20.000 Exemplares

livia@jornaldosindico.com.br

BAIXADA SANTISTA

Publicação Mensal Gratuita
Circulação em Santos,

São Vicente, Praia Grande,
Guarujá, Bertioga e Cubatão

agosto - 2021
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 2

nossa mensagemexpediente

contribuição de terceiros (SESC, SE-
NAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 1.503,25
R$ 51,27 (por cota)
Obrigações
- Admissão/Demissão:
Comunicar ao Ministério do Trabalho 
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.

Aumento no
valor da água,

gás, maior consumo 
de produtos de 

limpeza, contratação 
de serviços de 

sanitização são 
alguns exemplos de 
adicionais sentidos 

no orçamento 
condominial nos 
últimos tempos. 

“
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Indicadores Econômicos jurisprudência
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JAN/21

2,53
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0,1159

1.100,00

FEV/21

2,94

0,86

0,71

0,93

0,1590

1.100,00

MAR/21 STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1365419 
SP 2012/0272607-4 (STJ) 
Data de publicação: 13/08/2013 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINIS-
TRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALEGA-
ÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DE LEI 
FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AU-
SÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TA-
RIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRES-
CRICIONAL. RESPONSABILIDADE DO 
CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO 
SOBRE A SOLIDARIEDADE. PROPORÇÃO 
DO QUINHÃO NA COISA COMUM. 1. Quanto à alegada contrarie-
dade aos artigos 3º , II , do CC e 333 , I , do CPC , não houve o pre-
questionamento da questão, o que atrai a aplicação do Enunciado 
Sumular n. 356 do STF. 2. Sobre a aludida violação ao artigo 206 , 
§ 5º , I , do CC , sabe-se que a Primeira Seção, no julgamento do 
REsp 1.113.403/RJ , da relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki 
(DJe 15/9/2009), sob o regime dos recursos repetitivos do artigo 
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008/STJ, 
firmou o entendimento de que a ação de repetição de indébito de 
tarifas de água e esgoto se submete ao prazo prescricional estabe-
lecido no Código Civil . Assim, tal prazo é de 20 anos, nos termos do 
CC/1916 , ou de 10 anos, consoante o CC/2002 , observada a regra 
de transição prevista no artigo 2.028 do CC/2002 . 3. No que tange 
à aventada ofensa aos artigos 1315 e 1317 do CC , sabe-se que a 
natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, 
prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa. Subsu-
me-se, assim, ao regime jurídico de Direito Privado, segundo o qual 
cada condômino se obriga proporcionalmente ao seu quinhão na 
dívida contraída por todos os condôminos, sem a discriminação da 
parte de cada um na obrigação, nem a estipulação de solidariedade, 
nos termos dos citados dispositivos. 4. Em verdade, a adoção de 
um entendimento contrário vai também de encontro com a redação 
do artigo 265 do Código Civil , segundo o qual “a solidariedade não 
se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 5. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AgRg no Ag 1122191 SP 2008/0253112-9 (STJ) 
Data de publicação: 01/07/2010 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIO-
NAMENTO. SÚMULA 211 /STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO 
NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO 
DE DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚ-
MULA 284 /STF. RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E CONDÔMI-
NOS. INAPLICABILIDADE DO CDC . 1. “Inadmissível recurso es-
pecial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. Súmula 211 /
STJ. 2. O recurso especial é apelo de fundamentação vinculada e, 
por não se aplicar nesse instância o brocardo iura novit curia, não 
cabe ao Relator, por esforço hermenêutico, identificar o dispositivo 
supostamente violado para suprir deficiência na fundamentação do 
recurso. Incidência da Súmula n.º 284 /STF. 3. Não se aplicam as 
normas do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas 
estabelecidas entre condomínio e condôminos. 4. Agravo regimen-
tal improvido.
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administração

O cargo de síndico reú-
ne atribuições diversas, in-
cluindo não apenas habili-
dades sociais para lidar com 
as demandas dos condômi-
nos, mas também muitas 
tarefas burocráticas para 
gerir todas as obrigações 
legais obedecendo a prazos 
e leis. Nesse contexto, uma 
regra é clara: quanto maior 
for o condomínio, mais tra-
balho para o síndico! Por 
“maior” compreendemos o 
crescente número de mora-
dores e também o de funcio-
nários. 

Lidar com os recursos 
humanos e toda a legisla-
ção trabalhista que envolve 
essas relações pode ser um 
grande desafio para o síndi-
co, principalmente se ele for 
um principiante no cargo. Há 
documentos que devem ser 
preenchidos e enviados ao 
governo em tempo hábil, im-
postos a serem recolhidos, 
prazos a serem cumpridos, 
regras para monitorar. São 
muitas exigências a observar 
ao mesmo tempo e, não ha-
vendo o devido cumprimen-
to, as penalidades podem 
vir por meio de multas bem 
salgadas. 

Como forma de otimizar 
a gestão, muitos síndicos 
em consenso com a assem-
bleia de moradores optam 

por contratar uma adminis-
tradora de condomínio, em-
presa que vai compartilhar 
responsabilidades e auxiliar 
principalmente na parte bu-
rocrática de tocar a adminis-
tração do prédio. Uma das 
funções em que as adminis-
tradoras podem colaborar é 
justamente a gestão dos re-
cursos humanos. 

Por analogia com uma 
empresa qualquer, a admi-
nistradora funcionaria à se-
melhança de uma espécie 
de “departamento pessoal” 
ou “RH”. O setor fica respon-
sável por realizar a contra-
tação de funcionários (com 
o devido preenchimento ca-
dastral na admissão), bem 
como processos demissio-
nais, fazendo solicitação de 
exames médicos admissio-
nais ou demissionais, se ne-
cessário. Também pode ser 
delegada à administradora a 
complexa gestão do eSocial, 
sistema obrigatório em que 
todo empregador, incluindo 
condomínios, deve enviar 
informações de seus funcio-
nários ao governo federal. 

AUXÍLIO NAS
PRÁTICAS

A administradora pode 
auxiliar o síndico com tare-
fas práticas como elaborar o 
quadro de jornadas de tra-

balho e também escalas no-
turnas, substituições de fé-
rias, além de fazer a folha de 
pagamento mensal, o con-
trole horas trabalhadas, con-
ceder liberação para férias, 
emissão de holerites, prepa-
rar arquivo de documentos 
oficiais. Também pode ficar 
a cargo da administradora 
de condomínio fazer Atesta-
do de Afastamento do Tra-
balho para fins de conces-
são de auxílio doença a um 
trabalhador que necessite; 
preencher Comunicação de 
Acidente do Trabalho (CAT) 
para fins de concessão de 
auxílio acidente; emissão da 
RAIS e DIRF, bem como de-
mais recolhimentos obriga-
tórios.

Cabe também à adminis-
tradora, enquanto exerce o 
papel de gestora de recursos 
humanos, fazer a fiscalização 
necessária quanto à obedi-
ência às normas de seguran-
ça do trabalho. Nesse senti-
do, é obrigatório o controle 
do curso anual de Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA), a checagem 
de fornecimento e uso ade-
quado de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs); 
realização de Curso Anual 
de Primeiros Socorros, do 
Curso Anual de Brigada de 
Incêndio.

Administradora de condomínio pode 
auxiliar gestão de funcionários

MÓVEIS EM MDF

Uma opção barata e versátil para compor o mobiliário 
de espaços comuns no condomínio, a exemplo de porta-
ria, hall, setor administrativo, entre outros é o MDF, o qual 
consiste em uma placa de fibra de média densidade. Trata-
-se de uma chapa composta por fibras de madeira original 
acrescidas de resinas e outras substâncias agregadoras. Por 
não ser madeira maciça é mais bem acessível, no entanto há 
também inegáveis prejuízos na qualidade do produto. Em 
relação ao custo-benefício geral, esta termina sendo uma 
alternativa interessante, desde que se respeitem as carac-
terísticas do MDF e se proceda uma manutenção adequada. 

A durabilidade e estética do móvel em MDF está intima-
mente relacionada a condições de umidade local. Portanto, 
é preciso partir desse princípio para saber o que deve ou 
não ser feito. A limpeza pode ser realizada com pano pouco 
umedecido em solução de água e detergente neutro, com 
movimentos sempre no mesmo sentido, e depois secar a 
superfície com outro pano seco. Os movimentos circula-
res devem ser evitados, pois podem arranhar a lâmina que 
recobre o MDF. Produtos destinados a madeira, tais como 
óleos ou lustradores, não devem ser passados no MDF, pois 
ele não tem a capacidade de absorção que a madeira tem.
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solidariedade

O QUE É? Esclerose múltipla (EM) 
é uma doença crônica, autoimune, 
desmieliniza-te, inflamatória, que 
afeta o sistema nervoso central (en-
céfalo e medula espinhal). Isso signi-
fica que o nosso sistema imunológico, 
responsável por combater agentes 
externos como vírus e bactérias, ata-
ca a bainha de mielina dos neurônios 
(por isso desmieliniza-te). Essa bai-
nha de mielina funciona como a capa 
de um fio elétrico (um condutor, mas 
também age na manutenção do neu-
rônio) que, quando perdida, acaba 
gerando dano na função do neurônio.

A EM causa um processo inflama-
tório, que atinge diversas partes do 
sistema nervoso central, ocasionando 
sintomas diversos, dependendo da 
área acometida. É uma doença que, 
quando não tratada, tem como carac-
terísticas principais a disseminação no 
tempo, ou seja, a pessoa apresenta 
sintomas de piora em diferentes mo-
mentos da vida, como ondas; e disse-
minação no espaço, apresenta infla-

Mês do aleitamento materno no Brasil 
e semana mundial da amamentação
O mês do Aleitamento Materno 

no Brasil foi instituído pela Lei nº 
13.435/2.017 que determina que, 
no decorrer do mês de agosto, serão 
intensificadas ações Inter setoriais 
de conscientização e esclarecimento 
sobre a importância do aleitamento 
materno, tais como: – realização de 
palestras e eventos; – divulgação 
nas diversas mídias; – reuniões com 
a comunidade; – ações de divulga-
ção em espaços públicos; – ilumina-
ção ou decoração de espaços com a 
cor dourada.

O mês de agosto é conhecido 
como Agosto Dourado por simboli-

zar a luta pelo incentivo à amamen-
tação – a cor dourada está relaciona-
da ao padrão ouro de qualidade do 
leite materno.

A história da Semana Mundial de 
Aleitamento Materno teve início em 
1990, num encontro da Organização 
Mundial de Saúde com a UNICEF, 
momento em que foi gerado um do-
cumento conhecido como “Decla-
ração de Innocenti”. Para cumprir 
os compromissos assumidos pelos 
países após a assinatura deste do-
cumento, em 1991 foi fundada a 
Aliança Mundial de Ação Pró-Ama-
mentação (WABA, sigla em inglês). 

Em 1992, a WABA criou a Semana 
Mundial de Aleitamento Materno e, 
todos os anos, define um tema a ser 
explorado e lança materiais que são 
traduzidos em 14 idiomas com a par-
ticipação de cerca de 120 países.

São dias de intensas atividades 
que buscam promover o aleitamen-
to exclusivo até o sexto mês de vida, 
se estendendo até os dois anos ou 
mais de idade. A Semana Mundial da 
Amamentação (SMAM) está focada 
na sobrevivência, proteção e desen-
volvimento da criança, sendo consi-
derado um veículo de promoção do 
aleitamento.

mações atingindo diferentes áreas do 
cérebro e medula espinhal (sistema 
nervoso central). O curso clínico é, na 
grande maioria das vezes, caracteri-
zado por períodos de crises (os cha-
mados surtos) seguidos por períodos 
de remissão/recuperação. A condição 
atinge geralmente pessoas jovens en-
tre 20 e 40 anos de idade, sendo mais 
predominante em mulheres.

QUAIS SÃO OS TIPOS
DE ESCLEROSE MÚLTIPLA

A EM têm duas forma clínica ini-
cia de apresentação. A forma clínica 
remitente-recorrente (EMRR) é a for-
ma mais frequente, correspondendo a 
cerca de 90% dos casos. Nessa forma, 
a pessoa apresenta um surto (sintoma 
neurológico novo) que pode se mani-
festar por algum período de tempo, 
apresentando melhora completo ou 
parcial seguido por um período de re-
missão em que a paciente não apre-
senta novos sintomas.

Na forma primariamente progres-

siva (EMPP) ocorre acúmulo de inca-
pacidade lenta e contínua desde o iní-
cio dos sintomas. Essa forma acomete 
até 15 % dos pacientes. Atualmente a 
forma progressiva pode ser classifica-
da como progressiva com sinais de ati-
vidade inflamatória, ou inativa, sem si-
nais de atividade inflamatória. Muitas 
pessoas, que iniciam o quadro como 
forma remitente-recorrente podem 
apresentar, após cerca de 20 anos de 
surtos e remissão, uma evolução, com 
sinais persistentes e progressivos de 
disfunção do sistema nervoso central 
(SNC), indicando o início da forma se-
cundariamente progressiva (EMSP).

QUAIS SÃO AS CAUSAS?
A causa da doença ainda não está 

totalmente conhecida, porém, sabe-
-se que múltiplos fatores ambientais 
e genéticos estão associados à fisio-
patologia da doença, ou seja, o risco 
de desenvolver EM. Dentre os fatores 
ambientais associados à etiologia da 
Esclerose Múltipla, temos a infecção 

por alguns agentes virais e bacteria-
nos, como o herpes vírus tipo 6, vírus 
Epstein-Barr, retrovírus endógeno hu-
mano.

A imaturidade do sistema imunoló-
gico devido a menor exposição a agen-
tes bacterianos e parasitas durante a 
infância também é um fator ambiental 
fortemente associado ao aparecimen-
to de doenças autoimunes, incluindo 
a Esclerose Múltipla. Os baixos níveis 
sanguíneos de vitamina D, devido a 
menor exposição solar, obesidade e 
o tabagismo também são fatores am-
bientais ligados aos riscos da doença.

Dentre fatores genéticos, os genes 
em que foi encontrada alguma relação 
associada ao surgimento da doença 
são os ligados ao funcionamento e ati-
vação do sistema imune inato e adap-
tativo como HLA, DRB1 e DQB1 entre 
outros. Existem mais de 100 genes que 
conferem aumento de risco para EM e 
cada um isoladamente com aumento 
de chances de 1% a 6%, por isso gran-
de variação individual.

Esclerose Múltipla (EM)



agosto - 2021
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 5

O Brasil enfrenta uma das maiores 
secas de sua história. Além dos riscos 
de racionamento de água, uma vez que 
63,8% da energia produzida têm origem 
nas hidrelétricas, cresce no país a pre-
ocupação sobre os riscos de um apa-
gão. Para reduzir a dependência dessas 
usinas na matriz energética, um inves-
timento inteligente é na produção de energia fotovoltaica. 
Saiba mais sobre a produção de eletricidade limpa e renová-
vel, a partir da radiação do sol:

1. O Brasil tem um dos maiores potenciais solares do mun-
do

Graças à localização entre os trópicos e a consequente 
incidência constante de raios solares durante o ano inteiro, 
o país pode se tornar um dos maiores produtores de ener-
gia solar do planeta. 
2. É possível armazenar energia

Embora os painéis fotovoltaicos só produzam eletrici-
dade antes do pôr do sol, o sistema pode ser conectado a 
baterias que concentram a energia produzida durante o dia, 
garantindo que o imóvel seja abastecido mesmo à noite.
3. O sistema funciona em dias nublados e chuvosos

Mesmo que nuvens e chuvas impeçam a captação dos 
raios solares em intensidade regular, nesses dias, a pro-
dução de energia solar é reduzida, mas não interrompida. 
Além de manter o fornecimento de eletricidade por meio 
das mencionadas baterias, os painéis solares de última ge-
ração são cada vez menos impactados por intempéries.
4. A produção de energia solar é silenciosa

Bem diferente dos geradores movidos a combustíveis 
fósseis, o sistema fotovoltaico não causa poluição sonora.
5. A manutenção é barata

Painéis solares tem em média duração de 25 anos e po-
dem ser mantidos com limpezas periódicas para a remoção 
de poeira e resíduos que atrapalham o bom funcionamento 
do sistema. Seguindo as recomendações do fabricante, os 
cuidados preventivos não precisam de mão-de-obra espe-
cializada.

Para garantir o melhor aproveitamento do potencial de 
energia solar do seu imóvel, contrate uma empresa com 
uma equipe técnica especializada, que desenvolva soluções 
personalizadas com equipamentos de última geração. Co-
nheça a IouTility.

Mola hidráulica amortece 
impacto sobre portas

Você já teve a desagradável experiência de se cha-
tear com o barulho de portas batendo, seja por ação do 
vento ou mesmo pelo descuido de quem passa através 
delas? Nos prédios corporativos, comerciais e também 
residenciais, em que há um alto fluxo de pessoas entran-
do, saindo e se deslocando entre cômodos, essa questão 

pode se tornar um problema que vai para 
além do incômodo com o ruído.

Portas de diferentes materiais, como 
madeira e derivados, metálicas e principal-
mente de vidro, têm sua durabilidade signi-
ficativamente reduzida quando expostas ao 
impacto de batidas bruscas com frequência. 
Além de produzir danos estéticos e funcio-
nais, no caso das portas de vidro há o acrés-
cimo do risco de quebra e estilhaçamento, 
o que pode resultar em possíveis acidentes. 
Desse modo, podemos dizer que os tais fe-
chamentos “abruptos” causam prejuízo ao 
condomínio, pois ao reduzir a vida útil da 
porta, haverá a demanda de troca dela mais 
precocemente.

Para contornar esse problema, é possível 
recorrer a uma estratégia de “amortecimen-
to” de impactos. Nesse sentido, as molas 
hidráulicas são uma boa opção de investi-
mento para evitar o desgaste e o barulho ex-
cessivo causado pelas “batidas de porta”, 
seja na entrada do hall principal, entrada de 
blocos, porta de salão de festas, entre outros 
locais de passagem. Além da proteção contra 
batidas perigosas, esse sistema pode ofertar 
também outras funcionalidades, tais como 
fechamento automático, controle da veloci-
dade do fechamento e trava para manter a 
porta aberta em 90 graus, caso necessário.

COMO ESCOLHER?
A escolha da mola ideal deve obedecer, 

primeiramente, a uma regra básica: é essen-
cial dimensionar a porta na qual ela será ins-
talada, pois quanto mais pesada, mais força 
a mola deverá ter para garantir um amorte-
cimento eficaz. De modo geral, os modelos 
disponíveis variam de 25 a 85 quilos. Logo, é 
importante que o comprador selecione mo-
delos compatíveis com as portas que irão 
atender, para que não haja tração de mais 
nem de menos. 

Outro detalhe a observar é o local de 
instalação: há molas hidráulicas aéreas (que 
são fixadas na parte de cima da porta) e há 
as molas que ficam na base, essas frequente-
mente usadas em portas de vidro (próximas 
ao piso). Os preços praticados no mercado 
são extremamente variados, já que os mo-
delos também variam de acordo com o ma-
terial da porta em questão, a força, a marca 
e tecnologia empregada. É possível encon-
tra valores que vão desde R$ 100,00 até R$ 
2.000,00.

CUIDADOS
A instalação de molas hidráulicas em lo-

cais estratégicos traz benefícios, entretanto é 
preciso lembrar que a função que ela executa 
de retardar o fechamento da porta pode ser 
maléfica em algumas circunstâncias. Nesse 
contexto, cabe ao síndico, especialmente, ser 
orientado e saber orientar os condôminos 
em relação a duas situações. Em se tratando 
de porta com acesso ao ambiente externo é 
importante que a pessoa que atravessou se 
certifique do fechamento para evitar que um 
invasor aproveite o intervalo de fechamen-
to da porta para adentrar sem permissão. A 
outra situação especial diz respeito às por-
tas corta-fogo, equipamentos de segurança 
contra incêndio, as quais fecham passagens 
de rota de fuga, não devem ter mecanismos 
que atrasem o fechamento. Os moradores 
devem ser esclarecidos de que essas portas 
devem ficar permanentemente fechadas.

Cinco coisas que 
você não sabia sobre 
energia solar

manutenção



agosto - 2021
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 6

Alta da energia elétrica pode apertar contas do condomínio no 2º semestre

Modernização de elevadores:
quando saber a hora certa?
Aliados da praticidade e do 

bem-estar, os elevadores são 
componentes frequentes em 
edifícios residenciais, tendo 
sua quantidade variável a de-
pender do número de usuários 
estimados a que visa atender. 
Eles são considerados meios de 
transporte e, como tal, devem 
passar por periódicas vistorias 
e manutenções a fim de garan-
tir a segurança de todos. Con-
tudo, há momentos em que só 
isso não basta e é necessário 
fazer atualizações para ade-
quar os elevadores às tecnolo-
gias e normas mais recentes. 

Como e quando saber se o 
elevador do seu condomínio 
está precisando passar por um 
processo de modernização? É 
importante conhecer informa-
ções básicas sobre a máquina, 
bem como identificar alguns 
sinais que ele pode estar dan-
do de que carente de uma “re-
paginada”. Além disso, ouvir a 
opinião dos moradores sobre 
críticas ou sugestões na hora 
de considerar o investimento 
também é importante, já que 

Em decorrência do reajus-
te sobre as tarifas de energia 
elétrica, o qual entrou em vi-
gor em julho, os brasileiros 
já experimentam o amargo 
sabor de verem as contas de 
luz em números crescentes. A 
Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) autorizou 
a elevação de 52% no valor 
da bandeira vermelha pata-
mar 2 e, com essa medida, a 
cobrança adicional foi de R$ 
6,24 para R$ 9,49 a cada 100 
kWh (quilowatt-hora) consu-
midos.

Tal aumento vem na es-
teira de outros reajustes que 
também foram praticados nos 
últimos meses e estão encare-
cendo e muito o custo de vida 
da população: água, gás, ali-
mentos e, não menos impor-
tante, os gastos com produtos 
de limpeza que tiveram seu 
consumo acrescido devido à 
atual situação de emergência 
sanitária. Todo esse contexto 
impacta consideravelmen-
te as contas do condomínio, 

versado junto aos moradores. 
O caixa do condomínio deve 
ser priorizado para despesas 
de custeio, ou seja, aquelas 
que não podem deixar de ser 
pagas mensalmente (e aí se 
inclui a temida conta de ener-
gia). Investir em melhoramen-
tos, reformas ou aquisições 
de equipamentos que não se-
jam absolutamente indispen-
sáveis deve ficar para outra 
hora.

eles são os principais usuários e 
a qualidade de vida de todos é 
relevante na decisão.

RECONHECENDO SINAIS
A Atlas Schindler, renomada 

fabricante de elevadores, orien-
ta seus consumidores a obser-
varem algumas características 
que podem ajudar a indicar se 
o elevador está de fato preci-
sando de uma modernização. 
Deve-se atentar para queixas 
constantes de paralisações, de 
desnivelamento entre o piso e 
o pavimento do andar, trações 
abruptas ou ruídos estranhos 
durante as viagens. Os registros 
de manutenções devem ser 
checados para verificar se as 
trocas de peças são frequentes. 

Se o seu elevador passou 
neste primeiro teste e não 
apresenta nenhum sinal gros-
seiro de que algo não está com-
pletamente certo, ainda assim 
é importante avaliar outras ca-
racterísticas, conforme orien-
tações da Atlas Schindler. Pri-
meiramente, qual é a idade da 
máquina? Essa é uma informa-

cotidiano

que geralmente são orçadas 
na transição de um ano para 
outro, ou seja, em um cenário 
econômico o qual não corres-
ponde mais ao atual. 

Nesse sentido, o desequi-
líbrio entre a projeção inicial 
de despesas e receitas para 
o ano e os gastos ordinários 
com os quais o condomínio 
efetivamente está precisando 
arcar constituem um grande 
desafio com o qual os síndi-
cos precisam lidar atualmen-
te. Soma-se a isso os índices 
crescentes de inadimplência. 
Com isso, temos um perigoso 
ciclo vicioso: a falta de paga-
mento gera aumento das ta-
xas condominiais e esse valor 
aumentado, por sua vez, di-
ficulta o pagamento. Assim, 
corremos o risco de ter mais 
inadimplentes. 

E agora, como contornar 
o problema? Primeiramente, 
é preciso ter consciência de 
que talvez o momento atual 
não seja propício a gastos “su-
pérfluos” e isso deve ser con-

No tocante ao consumo 
de energia elétrica, algumas 
atitudes também podem vir 
a ser necessárias pelo menos 
por um tempo determinado, 
como um meio de “raciona-
mento forçado”. Restringir 
o número de horas em que 
a bomba d’água da piscina 
fica ligada, desligar os refle-
tores da fachada do prédio, 
desativar temporariamente 
um dos elevadores, reduzir o 
número de lâmpadas do esta-
cionamento ou trocá-las por 
modelos mais econômicos e 
com sensor de presença caso 
ainda não sejam assim, todas 
essas medidas são exemplos 

ção relevante, pois a tecnologia 
evoluiu bastante nos últimos 
15 anos. Isso está intimamen-
te relacionado ao consumo de 
energia, já que modelos mais 
antigos geralmente são menos 
eficientes. Por fim, avalia-se 
também o estado interno da 
cabine: quais suas condições 
estéticas? Atende às normas de 
acessibilidade?

TIPOS DE MODERNIZAÇÃO
É importante ressaltar a 

diferença entre manutenção 
e modernização. Na primeira, 
vai se vistoriar periodicamente 
o funcionamento dos compo-
nentes do elevador e eventu-
almente trocar uma ou outra 
peça, mas isso não significa mo-
dernização. Esta consiste em 
uma restauração mais ampla 
que objetiva melhorar a tecno-
logia da máquina, aumentando 
sua performance. O diagnósti-
co final sobre a indicação para 
proceder com esta etapa virá 
com a inspeção de equipe téc-
nica especializada que deve 
também acolher as sugestões e 

demandas dos condôminos. 
Existem basicamente três ti-

pos de modernização possíveis. 
Primeiro, a mais radical, trata-
-se da substituição integral do 
equipamento por um novo com 
tecnologia mais atual, o qual 
vai entregar maior eficiência e 
segurança. Depois, temos tam-
bém a opção de fazer apenas 
uma modernização parcial, em 
que se preserva ainda alguns 
componentes úteis do eleva-
dor antigo, mas se realiza a tro-

ca de elementos importantes 
para melhorar a eficiência. Por 
fim, caso seja identificado que 
está tudo certo com o maqui-
nário, é possível realizar apenas 
uma reformulação estética do 
interior da cabine, tornando-a 
mais moderna e bonita. Para 
isso, pode-se trocar elementos 
como o painel, interfone, ilumi-
nação, piso, decoração, entre 
outros ajustes com a finalidade 
de obter um espaço mais atra-
tivo.

finanças

de atitudes que podem ser 
colocadas em prática na ten-
tativa de evitar aumento na 
cota condominial. 

Mesmo com síndicos fa-
zendo apelos pela conscienti-
zação e até adotando práticas 
por vezes impopulares entre 
os moradores com o objetivo 
de economizar, muitas vezes 
os custos superam as receitas 
e a conta não fecha. O resul-
tado é o saldo no vermelho. 
Em decorrência de todos os 
reajustes já mencionados, 
muitos condomínios já pre-
cisaram aumentar o valor de 
suas taxas de 10% a 20% nes-
te ano.
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segurança

A manutenção predial en-
globa uma série de atividades 
que devem ser feitas periodi-
camente com o intuito de vis-
toriar, higienizar ou reparar 
estruturas importantes para 
o pleno funcionamento e pre-
servação estética do condo-
mínio. Entre essas, algumas 
estruturas se situam acima 
do nível do solo, requerendo, 
portanto, que o prestador de 
serviço encarregado da fun-
ção suba a uma certa altura 
para executá-la. 

Nesse sentido, é impor-
tante que o síndico saiba que 
este tipo de trabalho possui 
condições especiais, visto que 
agrega riscos maiores e não 
pode ser desempenhado por 
alguém sem o devido trei-
namento e sem ferramentas 
apropriadas. Trata-se do que a 
legislação chama de “trabalho 
em altura”, o qual é caracteri-
zado como toda da atividade 
realizada acima de dois metros 
do nível inferior, na qual haja 
riscos iminentes de queda.

Este é um tema relevante 
que precisa de maior esclare-
cimento, já que os acidentes 
de trabalho que envolvem al-
tura representam a cerca de 
40% do total de acidentes no 
Brasil, ocupando o 4º lugar no 
mundo em acidentes de tra-
balho, de acordo com a OIT 
(Organização Internacional do 

Entenda a NR 35 e as 
responsabilidades com o 

trabalho em altura

Trabalho). No Brasil, o traba-
lho em altura é regulamenta-
do pela NR 35, que estabele-
ce os requisitos mínimos e as 
medidas de proteção, as quais 
envolvem o planejamento, a 
organização e a execução, de 
forma a garantir a segurança 
e a saúde dos trabalhadores 
envolvidos direta ou indireta-
mente com esta atividade.

Atenção na hora de contra-
tar – Serviços como reformas, 
serviços elétricos, instalação 
de telas, limpeza de fachadas 
e varandas, lavagem de jane-
las, pastilhamento ou pintura 
de fachadas, vistorias e outros 
reparos na parte externa do 
prédio são geralmente ativida-
des que exigem que um fun-
cionário fique suspenso no ar 
por alguns minutos ou horas. 
Para tanto, o síndico jamais 
deve recorrer a “gambiarras” 
ou ao profissional “faz tudo” 
do condomínio. Os riscos de 
acidentes sérios e fatais são 
grandes, sem contar com as 
implicações legais desta grave 
infração. 

O trabalho em altura deve 
ser executado por pessoal ha-
bilitado, empresa certificada e 
equipamentos validados. Não 
contrate apenas pelo preço, 
mas busque saber a expertise 
da companhia e, se possível, 
referências de outros síndicos 
e condomínios. A empresa 

contratada deverá proceder 
uma visita técnica para avaliar 
o que é que o prédio necessita 
e quais as condições ambien-
tais do local e assim poder ela-
borar uma Análise Preliminar 
de Risco (APR) que será entre-
gue ao síndico juntamente ao 
cronograma do serviço, des-
crevendo as etapas que serão 
executadas até a completa fi-
nalização. 

É válido ressaltar que cabe 
ao síndico a obrigação de fis-
calizar de perto o andamento 
desse serviço, estando aten-
to se tudo está caminhando 
conforme o planejado, fisca-
lizar também se a empresa 
forneceu os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 
e Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPC) aos trabalha-
dores e, mais, se eles estão 
fazendo uso desses. A obedi-
ência às normas de segurança 
não é uma responsabilidade 
única da empresa terceirizada 
e seus funcionários, o síndico 
compartilha desta obrigação 
e pode ser solidariamente 
responsabilizado caso algum 
acidente de trabalho venha a 
ocorrer dentro das dependên-
cias do condomínio. Portanto, 
a orientação é sempre buscar 
empresas de confiabilidade e 
pecar por um excesso de cui-
dado para evitar desfechos 
ruins no futuro.

CHURRASQUEIRA
DE ALVENARIA

Com áreas de lazer tendo seu acesso restringido durante 
o período de pandemia, muitos condomínios estão aprovei-
tando para realizar reformas e melhoramentos nos espaços 
coletivos. A churrasqueira é sempre um pedido frequente 
na maioria dos residenciais e por vezes a opção é por fazê-
-la em alvenaria, devido à durabilidade e eficiência, além de 
ter uma capacidade de comportar grandes quantidades de 
alimento e assim atender a várias pessoas de uma só vez. 
É importante lembrar, todavia, que esta modalidade deve 
ser projetada e instalada por mão de obra qualificada para 
evitar acidentes futuros. 

O primeiro cuidado diz respeito à escolha do tijolo, que 
deve ser o refratário, por causa da resistência, alta conduti-
vidade térmica e condutividade elétrica. O profissional que 
vai dimensionar a churrasqueira deve estar atento também 
ao tamanho das grelhas, para que elas caibam dentro quan-
do o projeto estiver finalizado, obviamente. Outro ponto 
relevante é a drenagem dos gases. Uma churrasqueira mal 
projetada por trazer transtornos aos convidados que estão 
próximos a ela, expostos à fumaça excessiva que não está 
sendo devidamente canalizada. A função básica do ducto 
condutor é retirar fumaça da churrasqueira, mas isso pode 
se tornar um transtorno caso a execução dele não tenha se-
guido critérios básicos.

 
CALÇADAS EM ORDEM

BENEFICIA A TODOS

Muitos síndicos se preocupam exclusivamente com o 
que é limitados no espaço que vai dos muros do condomí-
nio “para dentro”, entretanto não devemos esquecer que 
– por lei – o perímetro o qual está sob sua responsabilidade 
vai além. As calçadas, embora constituam passeio público, 
são sim uma responsabilidade do condomínio e cabe a ele 
zelar pela sua segurança e viabilidade. O Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB) traz a definição de calçada como “parte 
da via, normalmente segregada e em nível diferente, não 
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de 
pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário 
urbano, sinalização, vegetação e outros fins”.

A boa estruturação e conservação das calçadas benefi-
cia não apenas os moradores do imóvel, como também os 
transeuntes que passam pelo lado de fora. A manutenção 
desses espaços é indispensável, sobretudo, às pessoas que 
possuem alguma dificuldade de locomoção, como idosos, 
cadeirantes ou pessoas com deficiência visual, por exemplo. 
Afora tudo isso, além de calçadas danificadas oferecerem 
riscos sérios à integridade daqueles que nela transitam (po-
dendo o condomínio ser responsabilizado por isso), não é 
exagero lembrar que elas são também a porta de entrada 
do prédio e um cartão de visitas dele. O bom cuidado con-
tará pontos na valorização do imóvel. 
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Síndico deve orientar descarte 
adequado de resíduos de obras

meio ambiente

Apesar da pandemia de Co-
vid-19 e toda a crise econômica 
e sanitária instalada desde o 
ano passado em decorrência 
dessa situação, um setor con-
seguir manter-se aquecido. A 
construção civil registrou cres-
cimento de 10,7% em 2020, 
segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicílios 
(Pnad) Contínua, divulgada 
pelo IBGE. 

Esta foi a maior alta observa-
da entre os dez grupos de ativi-
dades econômicas pesquisados 
e muitos analistas atribuem tal 
crescimento – o qual persiste em 
2021 - à maior disposição das 
pessoas em realizarem obras e 
melhoramentos, principalmente 
em seus domicílios, enquanto 
passam mais tempo dentro de 
casa, por causa da pandemia. 

Com isso, é possível que 
você tenha notado que as obras 
no seu prédio aumentaram nos 
últimos tempos, sejam elas exe-
cutadas por particulares ou pelo 

próprio condomínio. É respon-
sabilidade do síndico acompa-
nhar a execução delas, desde a 
aprovação do projeto (que deve 
ter a assinatura de um respon-
sável técnico) até a finalização. 
Isso é válido para reformas no 
prédio e nas unidades.

A conclusão de uma obra 
inclui uma etapa para qual nem 
sempre as pessoas dedicam a 
atenção necessária: a destina-
ção dos resíduos, sejam eles 
restos de materiais e insumos 
que não foram usados na totali-
dade ou detritos de demolições 
e escavações, por exemplo. É 
importante frisar que todo esse 
material constitui Resíduo da 
Construção de Demolição (RDC) 
(se são os restos e fragmentos 
de materiais) ou Resíduo da 
Construção Civil (RCC) (se são 
apenas os fragmentos) e, por-
tanto, não podem ir para o lixo 
comum.

Popularmente conhecido 
como “entulho” ou “metralha”, 

os resíduos de obras devem re-
ceber destinação apropriada, 
caso contrário, incorre-se em 
crime ambiental com pagamen-
to de multa para depósito em lo-
cais irregulares. De acordo com 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), instituída pela 
Lei Nº 12.305/10, cabe a cada 
cidade definir suas próprias re-
gras. Assim, é fundamental que 
o síndico busque junto à pre-
feitura de seu município infor-
mações sobre o procedimento 
correto.

Essa orientação deve ser 
repassada aos moradores que 
porventura estejam realizando 
obras em suas unidades. Lem-
brando que o condomínio pode 
eventualmente vir a ser respon-
sabilizado pelo descarte inade-
quado realizado por um mora-
dor inadvertido. Outro alerta a 
ser feito é de que o “entulho” 
não pode ser transportado em 
veículos comuns. Deve-se, para 
tanto, alugar os equipamentos 

e serviço de remoção especiali-
zado. 

Os resíduos oriundos de 
obras são categorizados em 4 
grupos. São eles: Classe A – resí-
duos reutilizáveis ou recicláveis 
como agregados (componentes 
cerâmicos, argamassa, concre-
to, blocos de tijolos, tubos, etc.). 
Classe B – resíduos recicláveis 
para outras destinações (como 
plástico, papel, metais, vidros 
e gessos). Classe C – resíduos 
para os quais ainda não foram 
desenvolvidas tecnologias que 
permitam sua reciclagem. Clas-
se D – resíduos perigosos deriva-

dos do processo de construção 
ou contaminados e prejudiciais 
à saúde (como tinta, solvente, 
óleo, materiais que contenham 
amianto, etc.). 

Vale lembrar que antes de 
jogar fora todos os restos de 
materiais, é possível buscar al-
guma instituição (como ONGs, 
cooperativas, fundações filan-
trópicas) que tenha interesse 
em receber doação. Resto de 
cimento, tintas, cerâmicas ou 
outros elementos em bom esta-
do e dentro da validade podem 
ser aproveitados por quem mais 
precisa.
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LIMPEZA DA CAIXA D’AGUA

Todo cuidado com o local que armazena 
a água de todo o condomínio ainda é pouco. 
Mesmo que no seu estado não exista uma lei 
específica para isso, os especialistas no as-
sunto recomendam esta mesma periodicida-
de: a limpeza deve ocorrer no mínimo duas 
vezes por ano. Somente assim, o local estará 
em condições higiênicas adequadas.

Também há períodos do ano mais apro-
priados para a limpeza das caixas d´água. A 
execução do serviço deve ocorrer em outubro 
e fevereiro. Desta forma, o condomínio fica 
devidamente preparado para a maior deman-
da do verão e também para o inverno. Afinal, 
ninguém quer ficar sem água limpa e saudá-
vel em pleno verão ou inverno, não é mesmo?

Outro cuidado é não depender de um fun-
cionário contratado para fazer esta limpeza 
da caixa d’água e nem querer dar conta do 
recado pessoalmente. O ideal é escolher uma 
empresa idônea e especializada neste tipo de 
serviço.
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Síndico também ri!

Um homem cansado de ser traído pela mulher 
tenta se matar, até que o melhor amigo dele co-
meça a aconselhá-lo.
- Não faça isso, não vale a pena, você ainda é jo-
vem pra morrer.
E o homem questiona:
- E o que quer que eu faça? Que eu mate o sujeito 
que pegou a minha mulher?
O amigo coça a cabeça e responde:
- É... pensando bem até que essa ideia de se ma-
tar não é tão ruim.

Cansado de ser traído
Um bandido assalta um homem:
- Passa o celular!
- Calma! Calma! Eu não tenho celular.
- Tudo bem, eu tenho dois, pode ficar com esse.
- Obrigado, doido.

Doido
O filho diz para a mãe:
- Mãe, comprei um relógio!
- Que marca?
- As horas.
- Ahaha, engraçadinho. Comprei um cinto!
- Que marca?
- As costas.

O relógio e o cinto

O marido está dormindo com sua mulher quan-
do ela começa a sonhar alto.
- Te amo meu amor!
O marido começa a sorrir e a mulher continua 
balbuciando:
- Aai! Aai! Uii! Uii! Devagar!
E o marido só rindo e pensando: “Ela me ama 
mesmo, está sonhando comigo.”
Logo em seguida a mulher se agita no sonho e 
grita:
- Cuidado! O corno está chegando! Se esconda!

Sonho meu!

Lula, Temer e Joesley entram no banheiro e fa-
zem confissões:
Lula diz:
- O triplex e meu!
Temer diz:
- Roubei e ainda roubo!
Joesley morrendo de rir diz:
- Estou gravando e sou o maior fofoqueiro!

Fofoqueiro

Um bandido vai assaltar um rapaz:
- Passa a carteira mermão!
- Calma! Calma! Eu não tenho dinheiro!
- Eu pedi dinheiro? Eu quero é a carteira, que a 
minha já está muito velha.

Só a carteira

O ladrão foi assaltar um político:
- Passa o dinheiro!
- Calma! Calma! Eu sou deputado.
- Ah, nesse caso! Passa o MEU dinheiro.

MEU dinheiro

- No prédio onde eu moro não tem o 13° andar.
- Ué, por que não? O dono do prédio é supersti-
cioso?
- Não, é que o prédio só vai até o 8° andar mesmo.

Ah tá!

O filho pergunta para a mãe:
- Mãe, é verdade que as pessoas da nossa famí-
lia morrem de repente?
- Mãe? Mãe, mamãe! Mãããããe...
E a mãe responde.
- Era só uma brincadeirinha, meu filho. Filho? 
Filhinho? Fiiiiilho...

Morte na família

O português tinha um colega de cela que aca-
bou brigando com os outros presos. Por causa 
disso, o colega cospe um dente pela janela. No 
outro dia, o colega perde uma unha e também 
joga fora, pela janela. Nisso, o português pede 
para falar com o diretor do presídio.
- Diretor, não conte pra ninguém que fui eu que 
falei com o senhor, mas eu acho que o meu co-
lega de cela está fugindo aos poucos.

Presidiário português

Um rapaz sem noção chegou em um velório e a 
primeira coisa que perguntou aos presentes foi:
- Qual é a senha do Wi-Fi?
Um parente incomodado disse:
- Respeite o morto!
E ele perguntou:
- É tudo junto?

Filho bêbado?

A mãe de Joãozinho chega do trabalho e per-
gunta ao filho:
- Filho, cadê sua namoradinha, hein?
- Qual delas, mamãe?
- A que está grávida!
- Qual delas?

A grávida

Um homem foi à farmácia e perguntou para a 
atendente:
- Vocês vendem relógios?
A atendente responde:
- Não. Não vendemos relógios aqui.
O homem diz decepcionado:
- Mas me disseram que o tempo era o melhor 
remédio.

Melhor remédio

No fórum, o juiz indaga o réu:
- O senhor está sendo acusado de quê?
- Estou sendo acusado porque resolvi fazer as 
compras de natal antes do tempo certo.
- Como assim? Isso não é crime! O quão antes 
você tava fazendo as compras?
- Antes das lojas abrirem…

Compras

O rapaz apaixonado diz para sua amada:
- Eu posso não ser rico, não ter dinheiro, apar-
tamentos de luxo, carros importados ou empre-
sas, como o meu amigo Carlos Eduardo, mas te 
amo muito, você é minha vida.
Ela o observa, com lágrimas nos olhos, o abraça 
e diz bem baixinho no ouvido dele:
- Se você me ama de verdade, me apresente 
este Carlos Eduardo.

Toma!
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legislação

No Brasil, tanto a natu-
reza jurídica do condomínio 
edilício quanto a do próprio 
síndico carecem ainda de um 
pouco mais de delimitações 
no âmbito da legislação. En-
tretanto, é consenso entre os 
juristas que a relação entre 
esses dois entes não é a de 
empregado e empregador, 
embora com alguma frequ-
ência, processos ainda esbar-
rem na Justiça do Trabalho 
pleiteando obrigações nesse 
sentido. 

Em uma oportunidade na 
qual negou reconhecimento 
do vínculo empregatício de 
um homem que atuou por 
oito anos como síndico e um 
conjunto residencial, membro 
relator do Tribunal Regional 
do Trabalho do Rio Grande do 
Sul (TRT-RS) contribuiu para 
este debate afirmando que “o 
síndico exerce uma atividade 
peculiar de administração e 
representação do condomí-
nio, conforme o artigo 1.347 
do Código Civil e os diversos 
dispositivos previstos na Lei 
nº 4.591/64: não é admitido 

O síndico é um “empregado”
do condomínio?

como empregado, mas eleito 
ou escolhido pela assembleia 
geral para exercer um manda-
to”. 

O raciocínio do magistrado 
foi complementado com o ar-
gumento de que não se trata 
de um trabalho subordinado 
nos moldes da CLT, mas de um 
trabalho autônomo exercido 
com a discricionariedade que 
lhe é própria e em conformi-
dade com a lei e a convenção 
do condomínio, sendo impor-
tante frisar ainda que as prin-

cipais atribuições do síndico 
decorrem de lei e não propria-
mente de um contrato de tra-
balho.

REMUNERAÇÃO
Apesar de não ser conside-

rado um funcionário do con-
domínio, muitos síndicos re-
cebem por exercerem o cargo. 
Isso é ilegal? Não, desde que a 
previsão para esse pagamento 
conste na convenção condo-
minial, como item específico 
para o tema (é obrigatória a 

aprovação e assinatura de ⅔ 
dos condôminos para entrar 
em vigor). É o que explica o 
advogado Adriano Dias da Sil-
va, especialista em Direito Em-
presarial e Tributário.

De acordo com ele, a lei 
não traz regulamentação so-
bre isenção da cota condomi-
nial ou recebimento de pro 
labore pelo síndico (a tal boni-
ficação mensal em dinheiro), 
tampouco há consenso sobre 
qual seria um “piso” ou “teto” 

razoáveis para o bônus, mas 
normalmente a cifra fica em 
torno de dois a três salários 
mínimos. Segundo o jurista, 
apesar da legislação ser omis-
sa, havendo concordância por 
parte da assembleia, é legal 
destinar esse dinheiro ao sín-
dico como retribuição a seus 
préstimos, dedicação de tem-
po e atenção aos interesses 
coletivos.

ROTATIVIDADE
Outra característica do car-

go de síndico que o distingue e 
contribui para distanciá-lo das 
características de um empre-
go formal é a obrigatoriedade 
de ser eleito para tal e, even-
tualmente, haver alternância 
neste posto. Nesse sentido, 
é válido lembrar que o Artigo 
1.347 do Código Civil prevê 
um prazo para a renovação do 
mandato não superior a dois 
anos. Esse é o tempo máximo 
que pode durar um mandato e 
após esses 24 meses deve ha-
ver a convocação de uma as-
sembleia para a substituição 
ou manutenção do síndico.

bem-estar

No Brasil, tanto a natu-
reza jurídica do condomínio 
edilício quanto a do próprio 
síndico carecem ainda de um 
pouco mais de delimitações 
no âmbito da legislação. En-
tretanto, é consenso entre os 
juristas que a relação entre 
esses dois entes não é a de 
empregado e empregador, 
embora com alguma frequ-
ência, processos ainda esbar-
rem na Justiça do Trabalho 
pleiteando obrigações nesse 
sentido. 

Em uma oportunidade na 
qual negou reconhecimento 
do vínculo empregatício de 
um homem que atuou por 
oito anos como síndico e um 
conjunto residencial, membro 
relator do Tribunal Regional 

Recomendação para uso de máscaras 
permanece mesmo após vacinação

do Trabalho do Rio Grande do 
Sul (TRT-RS) contribuiu para 
este debate afirmando que “o 
síndico exerce uma atividade 
peculiar de administração e 
representação do condomí-
nio, conforme o artigo 1.347 
do Código Civil e os diversos 
dispositivos previstos na Lei 
nº 4.591/64: não é admitido 
como empregado, mas eleito 
ou escolhido pela assembleia 
geral para exercer um manda-
to”. 

O raciocínio do magistrado 
foi complementado com o ar-
gumento de que não se trata 
de um trabalho subordinado 
nos moldes da CLT, mas de um 
trabalho autônomo exercido 
com a discricionariedade que 
lhe é própria e em conformi-

dade com a lei e a convenção 
do condomínio, sendo impor-
tante frisar ainda que as prin-
cipais atribuições do síndico 
decorrem de lei e não pro-
priamente de um contrato de 
trabalho.

REMUNERAÇÃO
Apesar de não ser conside-

rado um funcionário do con-
domínio, muitos síndicos re-
cebem por exercerem o cargo. 
Isso é ilegal? Não, desde que a 
previsão para esse pagamen-
to conste na convenção con-
dominial, como item específi-
co para o tema (é obrigatória 
a aprovação e assinatura de 
⅔ dos condôminos para en-
trar em vigor). É o que explica 
o advogado Adriano Dias da 

Silva, especialista em Direito 
Empresarial e Tributário.

De acordo com ele, a lei 
não traz regulamentação so-
bre isenção da cota condomi-
nial ou recebimento de pro 
labore pelo síndico (a tal boni-
ficação mensal em dinheiro), 
tampouco há consenso sobre 
qual seria um “piso” ou “teto” 
razoáveis para o bônus, mas 
normalmente a cifra fica em 
torno de dois a três salários 
mínimos. Segundo o jurista, 
apesar da legislação ser omis-
sa, havendo concordância por 
parte da assembleia, é legal 
destinar esse dinheiro ao sín-
dico como retribuição a seus 
préstimos, dedicação de tem-
po e atenção aos interesses 
coletivos.

ROTATIVIDADE
Outra característica do 

cargo de síndico que o dis-
tingue e contribui para dis-
tanciá-lo das características 
de um emprego formal é a 
obrigatoriedade de ser elei-
to para tal e, eventualmen-
te, haver alternância neste 
posto. 

Nesse sentido, é válido 
lembrar que o Artigo 1.347 
do Código Civil prevê um 
prazo para a renovação do 
mandato não superior a dois 
anos. Esse é o tempo máxi-
mo que pode durar um man-
dato e após esses 24 meses 
deve haver a convocação de 
uma assembleia para a subs-
tituição ou manutenção do 
síndico.


