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O melhor 
lugar para o 
lixo é sempre 

no lixo
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Chama o síndico...

Cargo essencial em todos os condomínios, a função de síndico requer conhecimentos diversificados, além de muito jogo 
de cintura e organização, para administrar os interesses coletivos do condomínio. Nossa homenagem na PÁGINA 11.

Só com água e sabão:
 para preservar a beleza

das pedras naturais
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...e dê um parabéns!
Os cuidados 
na recepção 
e entrega de 
encomendas
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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.

Enfim chegamos a mais um 
mês de novembro” E mais uma 
vez, com justiça, celebraremos 
um Dia do Síndico desejando a 
todos os nossos fiéis leitores e to-
dos os síndicos e síndicas do Bra-
sil um excelente 30 de novembro, 
parabenizando-os pelos serviços 
prestados e pelo espírito de cole-
tividade ao assumir esta função. 

Sabemos que as atribuições 
legais deste cargo estão previstas 
no artigo 1348 do Código Civil. 
Entre elas: convocar a assembleia 
dos condôminos; prestar contas 
à assembleia; elaborar o orça-
mento do condomínio; realizar 
o seguro da edificação; cumprir 
e fazer cumprir a Convenção, o 
Regimento interno e as delibera-
ções das assembleias. 

Em princípio, a lista não nos 
pareceria tão longa se não fos-
sem as “entrelinhas”. Ao prever 
o cumprimento da Convenção, 
a lei espera do síndico múltiplos 
papéis. Existem obrigações rela-

cionadas a manutenções, zela-
dorias, obras, normas técnicas, 
legislações trabalhistas, gestão de 
funcionários, tributos e encargos, 
demandas internas de comunica-
ção e manejo de conflitos e muito 
mais. Além disso, soma-se o fato 
de os condomínios atuais esta-
rem cada vez mais populosos e 
muitos agregarem um maior grau 
de complexidade. 

É por isso que, muitas vezes, 
não exageramos ao dizer que o 
síndico é essencialmente um in-
divíduo multitarefas ou, pelo me-
nos, deve ser um curioso, visto 
que há de se buscar entender um 
pouco de cada coisa para prover 
uma melhor administração: en-
tender o mínimo de manutenção 
(elétrica, hidráulica, higieniza-
ções), cobranças, aspectos con-
tábeis e jurídicos, ter habilidades 
de comunicação e resolutividade. 
Além disso, é claro, boa vontade 
para representar os interesses da 
coletividade.

Diante de tal cenário desafia-
dor, é natural que o síndico ne-
cessite de um apoio para desem-
penhar suas funções da melhor 
maneira possível, beneficiando o 
todo. Por isso existem as admi-
nistradoras de condomínio, como 
forma de prover um suporte, aju-
dando a preencher lacunas que 
possam existir na administração 
condominial, partilhando assim 
as responsabilidades de coorde-
nar as demandas, embora o re-
presentante legal do condomínio 
seja, em última instância, o síndi-
co ou a síndica. 

Nesta caminhada de buscar 
conhecimento, atualização e in-
formação de qualidade, o gestor 
conta também com toda a tradi-
ção já consolidada há mais de du-
as décadas do Jornal do Síndico. 
Nosso veículo de comunicação 
especializado em pautas de inte-
resse condominial busca auxiliar 
o síndico em sua trajetória, for-
necendo notícias, artigos, dicas 

de como melhorar o condomí-
nio. Aqui você também encontra 
sempre um fornecedor para aqui-
lo que precisa, entre os contatos 
dos nossos mais diversos parcei-
ros comerciais. 

Desejamos a todos um Feliz 
Dia do Síndico!

Síndico: um indivíduo multitarefas!
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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.

É por isso que, 
muitas vezes, não 

exageramos ao 
dizer que o síndico é 
essencialmente um 

indivíduo multitarefas 
ou, pelo menos, deve 
ser um curioso, visto 
que há de se buscar 
entender um pouco 
de cada coisa para 

prover uma melhor 
administração

“
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Indicadores Econômicos jurisprudência
TJ-SP - Apelação : APL 19184020098260223
Data de publicação: 28/11/2012
Decisão: de despesas de condomínio”, in 
“Condomínio Edilício Aspectos Relevantes” [co-
ord. Francisco Antonio...-40.2009.8.26.0223, 
da Comarca de Guarujá, em que é apelante 
FRANCISCO DE ASSIS MENDES, é apelado 
CONDOMÍNIO...: Francisco de Assis Mendes 
Apelado: Condomínio Edifício Porto Fino Voto 
n. 488 CONDOMÍNIO Preliminar...

TJ-DF - Inteiro Teor. Apelacao Civel: APC 
20100710158466 DF 0015673-94.2010.8.07.0007
Data de publicação: 19/02/2014
Decisão: posteriormente, não invalidam a assembleia. Usual em con-
domínios edilícios a constituição de fundo...) MARIA CLARINDO CAR-
VALHO Apelado (s) CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL E 
COMERCIAL PIAZZA DI....827 E M E N T A Condomínio. Despesa 
extraordinária. Assembleia geral. Nulidade. Não é nula assembleia...

TJ-SP - Inteiro Teor. Apelação: APL 10046063620148260011 SP 
1004606-36.2014.8.26.0011
Data de publicação: 08/06/2016
Decisão: defronte às lojas Condomínio edilício Controvérsia acerca 
da extensão da propriedade dos autores... apelante CONDOMINIO 
EDIFICIO DEOCLECIANO, são apelados CELSO FERNANDO DE 
OLIVEIRA MARIUSSO Assinatura Eletrônica TRIBUNAL DE JUSTI-
ÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelante: Condomínio Edifício...

TJ-RJ - Inteiro Teor. APELAÇÃO: APL 212876520158190203 RIO 
DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 5 VARA CIVEL
Data de publicação: 02/08/2016
Decisão: pois, por seus próprios fundamentos. Sobre o tema: “CON-
DOMÍNIO EDILÍCIO – VAGA DE GARAGEM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER C... ROBERTO DA COSTA APELADO: CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO VARANDAS DO VALQUEIRE RELATOR: JACQUELI-
NE LIMA... EM VAGA DE GARAGEM. 1. Autor que é proprietário de 
unidade imobiliária no condomínio réu, possuindo...

TJ-SP - Apelação : APL 990092921878
Data de publicação: 25/05/2010
Decisão: responsabilidades propter rem que são as despesas de con-
domínio edilício, derivadas da convenção... BRADESCO S/A sendo 
apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA Dl FIORI. ACORDAM, em 
31* Câmara de Direito... Com Revisão Nº 990.09.292187-8 Apelante : 
BANCO BRADESCO S/A Apelado : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA 
Dl...

TJ-SP - Inteiro Teor. Apelação: APL 91034571720088260000 SP 
9103457-17.2008.8.26.0000
Data de publicação: 12/02/2014
Decisão: Voto n. 2.460 EMENTA: CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Al-
teração da fachada de prédio, mediante a instalação..., em que é 
apelante CONDOMÍNIO EDIFICIO OURO VERDE, é apelado LAN-
CHONETE E CHOPERIA M P DE PRAIA GRANDE... n. 9103457-
17.2008.8.26.0000 Comarca: Praia Grande (1ª Vara Cível) Apelante: 
Condomínio Edifício Ouro...
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administração

A internet trouxe muitas 
facilidades à vida cotidiana 
e uma delas foi justamente 
o fácil acesso a mercadorias 
dos mais diversos tipos. Hoje 
em dia é possível comprar de 
tudo sem sair de casa, com 
um simples toque na tela do 
smartphone ou computador. 
Resultado dessa mudança de 
comportamento de consumo 
foi notada também nos con-
domínios, os quais passaram 
a receber um fluxo cada vez 
maior de pacotes e encomen-
das em suas portarias. 

Com a chegada da pan-
demia de Covid-19 ao Brasil, 
em março de 2020, e as con-
sequentes restrições de des-
locamento e aglomeração, 
as compras remotas tiveram 
uma verdadeira guinada, o 
que também foi percebido 
nos prédios, onde se situa o 
ponto final de chegada dos 
pacotes. Esse cenário de tran-
sição demanda, na maioria 
das vezes, algumas tomadas 
de decisões organizacionais, 
a fim de estabelecer um pro-
tocolo efetivo para recepção, 
armazenamento e entrega de 
todas as encomendas, evi-
tando extravios e transtornos 
para os moradores e para o 
condomínio. 

ESTABELECENDO REGRAS
O primeiro passo para or-

ganizar o fluxo de entrega de 

pacotes é criar uma lista de 
regras e repassar isso, unifor-
memente, a todos os funcio-
nários que serão responsáveis 
pela portaria ou por eventuais 
recebimentos (o zelador, por 
exemplo). Não adianta o pro-
tocolo ser seguido por uns e 
ser desobedecido por outros. 
Tal atitude só gera ruído de 
informações dentro do con-
domínio e confusão entre os 
moradores. É preciso manter 
a equipe bem treinada. 

1) Armário ou prateleira 
apropriada – Os pacotes de-
vem ser acondicionados em 
local seguro, garantindo que 
não sofram avarias (quebra, 
umidade, etc.). De preferên-
cia, deve haver nichos para 
cada apartamento. Não ha-
vendo espaço disponível, a 
separação pode ser por andar 
ou por bloco. É interessante 
criar algum tipo de classifica-
ção que facilite a localização. 

2) Comunicar condôminos 
– É importante que o portei-
ro comunique o morador da 
chegada de sua encomenda. 
Além de ser um gesto de cor-
tesia, isso acelera o processo 
de entrega, fazendo com que 
o pacote fique o menor tem-
po possível na portaria ocu-
pando espaço. A medida tam-
bém diminui o risco de que a 
encomenda sofra algum dano 

antes de chegar ao seu des-
tinatário. Caso transcorram 
alguns dias sem a retirada, é 
válido fazer um novo comuni-
cado. 

3) Registro em planilha – O 
funcionário responsável por 
receber o pacote dos Correios 
ou transportadora deve ano-
tar o dia e hora da chegada, 
bem como a identificação do 
destinatário, em uma plani-
lha. Esse instrumento pode 
ser em papel, ao invés de ele-
trônico, para facilitar o trânsi-
to.

4) Retirada autorizada – O 
pacote só será entregue me-
diante assinatura do desti-
natário ou de pessoa por ele 
autorizada na planilha da 
portaria, constando data e 
hora da retirada. Este é o item 
mais importante de todas 
as regras, pois a maior parte 
dos desentendimentos em 
relação a encomendas se dá 
justamente por pacotes “per-
didos” que foram retirados, 
mas não se sabe por quem, 
nem o dia. A informalidade e 
a confiança em demasia pode 
ser o fator gerador de conflito 
entre morador e condomínio/
funcionários. Portanto, é pre-
ferível pecar pelo excesso de 
zelo. 

5) Porteiro não é entregador 

Formalizando protocolo 
para entrega de 
encomendas

DECORAR COM CACTOS

Queridinhos do momento, os cactos são a aposta para de-
corar ambientes dando um toque verde e muito estilo. Com 
versatilidade, eles vão dos ambientes externos aos internos 
e podem ser encontrados em diversos tamanhos, desde os 
grandes que podem ficar no piso às miniaturas. As plantas da 
família Cactaceae possuem características em comum: entre 
elas a de possuírem espinhos e visual com formatos exóticos, 
sem folhas, com uma excelente adaptação ao clima da maior 
parte do nosso país, o que requer uma manutenção pouco 
complicada. São cerca de 2000 espécies catalogadas, então 
há muita opção para escolher!

Para os cuidados de um cacto, é importante lembrar que a 
planta é típica de ambientes áridos, portanto não tolera gran-
des quantidades de água ou umidade em excesso. Ele não 
deve ficar em local que possa ser exposto à chuva ou outros 
respingos (água de ar condicionado, por exemplo). Além dis-
so, é preferível que o vaso seja um recipiente em cerâmica 
e que tenha uma boa drenagem para não acumular água. É 
aconselhável utilizar terra adubada com nitrogênio e fósforo, 
a fim de prover os nutrientes necessários à planta. Outra re-
comendação importante é sempre fazer a jardinagem com 
luvas de manipulação e óculos de proteção, visto que essas 
plantas possuem espinhos e podem provocar acidentes.

– É preciso deixar claro junto 
a todos os moradores que o 
porteiro é um funcionário do 
condomínio e não de particu-
lares. Logo, não é atribuição 
sua fazer nem um tipo de en-
trega em domicílio. Todos os 

pacotes devem ser retirados 
pessoalmente por seus donos 
ou por pessoas por eles ex-
pressamente autorizadas na 
portaria ou local outro desig-
nado pelo condomínio para 
dispensação de encomendas.
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solidariedade

Preconceito dificulta diagnóstico 
de câncer de mama em homens
Por Ludmyla Juvenal*, G1 Santos 

O pintor Antônio de Pádua Vanci-
ni, 54 anos, sentiu uma leve coceira no 
mamilo direito, em janeiro do ano pas-
sado, mas não deu muita importância. 
Foi após uma queda da escada, sema-
nas depois, que veio o diagnóstico. “Era 
câncer de mama, para o meu espanto. 
Na verdade, fiquei com medo. Câncer 
de mama em mim? Nunca ia imaginar”, 
afirma.

O resultado rápido ocorreu depois 
de uma ferida no peito que não fechava. 
Já no pronto socorro, uma enfermeira 
indicou que o pintor buscasse ajuda de 
um mastologista no Instituto da Mulher, 
em Santos, no litoral de São Paulo. Lá, 
foi solicitada uma biópsia para confir-
mação da suspeita, além da indicação 
de acompanhamento psicológico.

A situação de Vancini é muito mais 
comum do que parece. O índice de diag-
nóstico de câncer de mama em homens, 
de acordo com a Sociedade Brasileira de 
Mastologia, é de um a cada 100 casos 
em mulheres. Durante o ‘Outubro Rosa’, 
muitas campanhas de alerta sobre esse 
assunto tentam despertar a atenção 
masculina para o tema.

Segundo especialistas, o grande pro-
blema e principal desafio é fazer com 
que os homens acreditem na doença, 
afirma o mastologista Marco Antônio 
Dugatto. “Por virem de uma cultura ma-
chista, ignoram essa informação. São 
poucos os homens que nos procuram 
para uma avaliação prévia para diagnos-
ticar a doença”, explica.

O médico acredita que a vergonha é 
o principal fator que impede o público 
masculino de procurar um mastologista, 
já que os consultórios são frequentados, 
geralmente, por mulheres, já que a in-
cidência da doença é quase 100 vezes 
maior do que em homens. Quando pro-
curam ajuda, muitas vezes, a doença já 
está num estágio avançado.

Foi o que aconteceu com Antônio 
Vancini, que não recebeu alta definitiva 
por conta da metástase (quando o cân-

cer se espalha para outras partes do cor-
po). “Hoje, está nos ossos, e uma nova 
luta contra a doença começou”, afirma.

A primeira cirurgia aconteceu em 
março do ano passado. Desde então, 
ele tem seguido na luta contra a doen-
ça, sem deixar o humor de lado. “Cabelo 
já não tem. Peito, também não. Então, 
está tudo bem”, brinca.

Todo o tratamento tem sido realiza-
do na Beneficência Portuguesa, em San-
tos, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
“Sou grato a toda equipe médica e fun-
cionários do hospital”, diz o pintor. O 
tratamento está previsto para continuar 
por mais cinco anos.

As dores são constantes, mas Vanci-
ni tenta conseguir o auxílio-doença do 
INSS. Desde o diagnóstico, ele está sem 
trabalhar, por conta da mobilidade limi-
tada de seu braço direito. O apoio da 
família e dos amigos é considerado fun-
damental em seu tratamento. “Fiquei 
muito debilitado. Muitos sintomas, des-
de enjoo e diarreia até queda de cabelo 
e dos pelos do corpo todo. Com carinho 
e amor, fica tudo bem mais fácil”, fina-
liza.

CHANCE DE CURA
Assim como nas mulheres, o câncer 

de mama nos homens tem mais chances 
de cura quando diagnosticado no início. 
“As principais causas da doença nos ho-

AROMATIZADOR
Já pensou em ter um hall de en-

trada do prédio e corredores que re-
cepcionam moradores e visitantes 
com um aconchegante perfume? Isso 
é possível com a instalação de dispo-
sitivos aromatizadores em locais es-
tratégicos. Trata-se de equipamentos 
programados para disparar pequenos 
jatos de essência em ciclos que po-
dem ser determinados de acordo com 
o gosto do cliente (intensidade da 
fragrância e frequência da liberação). 
Outros produtos usam tecnologia de 
dispensação contínua, com evapora-
ção ou nebulização do perfume, de 
modo a espalhar o aroma pelo am-
biente. 

A escolha pelo melhor item vai 
considerar as características do imó-
vel. Além de agregar mais qualidade 
de vida e bem-estar aos moradores, 
ofertando um ambiente mais agradá-
vel, livre de maus odores, o uso dos 
aromatizadores em prédios residen-
ciais e corporativos vai ao encontro do 
que hoje se chama “marketing olfati-
vo”. Essa tendência compreende que 
apresentar um espaço perfumado sig-
nifica trazer imediatamente a ideia de 
limpeza, elegância e requinte, o que 
contribui para a valorização do imóvel 
como um todo.

POTABILIDADE DA ÁGUA
Prédios que se abastecem com 

água proveniente de poços artesianos 
ou mesmo de concessionárias certifi-
cadas devem providenciar a adequada 
limpeza e manutenção de seus reser-
vatórios e ramais de distribuição, bem 
como periódicos testes de qualidade 
da água. A água oferecida aos condô-
minos deve ser analisada a partir de 
alguns critérios físico-químicos (para-
metrizados pelo Ministério da Saúde, 
por meio de portaria governamental). 
Deve-se avaliar sua coloração, odor, 
turbidez, acidez, bem como a presen-
ça de microrganismos potencialmente 
patogênicos, ou seja, causadores de 
doenças em humanos. É uma respon-
sabilidade do síndico providenciar a 
verificação continuamente da quali-
dade da água distribuída, idealmente 
a cada 6 meses (ou menos).

Os testes de salubridade vão veri-
ficar a presença de agentes potencial-
mente causadores de doenças como 
dengue, leptospirose, esquistossomo-
se, conjuntivites, hepatite A e enfer-
midades gastrointestinais causadoras 
de diarreia, vômito. Há também que 
se monitorar a possível presença de 
componentes químicos nocivos, como 
compostos BTEX (grupo de compostos 
formado pelos hidrocarbonetos: ben-
zeno, tolueno, etil-benzeno e os xile-
nos), que podem advir de vazamentos 
de postos distribuidores de combus-
tíveis próximos aos poços artesianos, 
que são prejudiciais à saúde humana.

mens são as alterações hormonais e ge-
néticas, excesso de álcool, ingestão de 
alimentos gordurosos e uso de anabo-
lizantes ou hormônios”, explica Marco 
Antônio Dugatto.

O médico diz que a prevenção tem 
de partir do homem. Ele defende a am-
pliação de campanhas que incluam o 
público masculino, com objetivo de fa-
cilitar o entendimento da doença. Para 
que isso seja possível, Dugatto reco-
menda o investimento de recursos em 
campanhas específicas, voltada a acabar 
com medos, mitos e preconceitos rela-
cionados ao câncer de mama.

A Sociedade Brasileira de Mastolo-
gia aponta que o número de mortes de 
homens pela doença foi de 181, num 
total de quase 14.400 no total. A doen-
ça tem maior incidência entre homens 
mais idosos, mas pode ocorrer em qual-
quer idade. O histórico de câncer na fa-
mília deve ser considerado para iniciar 
a prevenção, ou atenção maior, já que 
na maioria dos casos a doença está em 
estágio avançado, o que pode levar ao 
insucesso do tratamento.

O tratamento se assemelha ao das 
mulheres, e pode iniciar por cirurgia e 
quimioterapia. Devido à escassez do 
tecido glandular, em homens a opção 
cirúrgica é a mastectomia com investi-
gação de linfonodos (gânglios) na região 
das axilas.

IN MEMORIAM DE ANTÔNIO DE PADUA VANCINI
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Cuidar das complexidades de um 
condomínio, focando no bem-estar 
de seus moradores, proprietários e 
funcionários, não são uma tarefa fá-
cil. Contratar serviços, organizar as-
sembleias, fiscalizar a manutenção do 
imóvel e ainda mediar conflitos inter-
nos demanda do síndico habilidades de administração, 
comunicação e muito jogo de cintura. Para tornar o tra-
balho de gestão ainda mais eficiente existem ferramen-
tas tecnológicas que, além disso, geram economia nas 
contas.

Uma delas é a plataforma de Gestão Inteligente de 
Condomínios, que não só facilita a comunicação entre 
condôminos, prestadores de serviços e o síndico como 
também concentra diversas funções indispensáveis para 
a administração condominial, como relatórios de con-
sumo de água e gás, acesso ao sistema de segurança, 
monitoramento dos reservatórios de água e armazena-
mento de documentos, como contratos e orçamentos, na 
nuvem.

Para reduzir as contas de consumo, valorizar os imó-
veis, coordenar o dia a dia dos condomínios e garantir a 
eficiência hídrica e energética, o sistema de Gestão Inte-
ligente de Condomínios é o braço direito de que a admi-
nistração do seu condomínio precisa.

Especialista em tecnologias voltadas para a eficiência 
e sustentabilidade, a IouTility oferece serviços de indivi-
dualização de água e gás, automação e sistemas de se-
gurança, energia solar, condomínios inteligentes e desen-
volve e implementa o sistema de Gestão Inteligente de 
Condomínios, em todo Brasil.

Aos gestores de condomínios, a IouTility deseja um Fe-
liz Dia do Síndico! 

Para saber mais sobre as soluções da IouTility para o 
seu imóvel, fale conosco ou solicite um orçamento pelo 
comercial@ioutility.com.br ou pelo site www.ioutility.
com.br

Lugar de lixo é no lixo
Ao longo deste ano, a bancária Vera Lúcia Por-

to, síndica de um residencial composto por 3 blocos 
na cidade de Vila Velha (ES) vem tentando mudar 
um mau hábito praticado por moradores do prédio 
que administra: o de depositar o lixo doméstico nos 
corredores e hall dos andares. Tal prática, comum 
em vários condomínios, acarreta transtornos à sa-
lubridade local e gera conflitos entre moradores e 

funcionários. 
A síndica relata que isso sempre ocor-

reu em casos pontuais, esporadicamente, 
mas que durante o período de pandemia 
se intensificou. “Desde que teve início o 
período de maior restrição devido à pan-
demia, acredito que muitas pessoas fica-
ram mais em casa e pararam de sair até 
para pôr o lixo fora. Outro fator que acho 
que contribui é que há uma população de 
idosos considerável no prédio que talvez 
tenham uma certa limitação de mobili-
dade, mas a maioria tem funcionário do-
méstico”, conta. 

Qual é exatamente o problema? Vera 
afirma que em vez de os condôminos 
descerem ao pátio (térreo) e depositarem 
seus resíduos nos coletores apropriados 
para esta finalidade, muitos preferem co-
locar suas sacolas e caixas nas portas dos 
apartamentos. Resultado disso é, em pri-
meiro lugar, o aspecto visual horrível para 
quem transita no espaço e, em segundo 
lugar, há o mau odor que é liberado dos 
detritos que às vezes passam dias sem se-
rem recolhidos. 

Outra questão a ser destacada, segun-
do a síndica, é o favorecimento à proli-
feração de pragas, como ratos, baratas 
e formigas, entre outros bichos, que são 
atraídos pelo cheio e pelos líquidos libera-
dos pelo material orgânico acumulado e, 
além disso, encontram em caixas e saco-
las o esconderijo perfeito. “Tudo isso gera 
não só conflitos entre os vizinhos, pois 
obviamente as pessoas se incomodam 
em ter o andar do prédio desse jeito, mas 
também gera questões com funcionários, 
porque não é atribuição da equipe de lim-
peza fazer esta coleta”, pontua Vera. 

Ela conta que a situação já foi levada a 
discussão em assembleia e já foi tentado 
dialogar, individualmente, com os mora-
dores que persistem com a prática. Sem 
sucesso quanto às tentativas amigáveis, a 
estratégia agora será partir para a pena-
lização conforme prevê a Convenção do 
condomínio: aplicação de multa sempre 
que a infração for identificada e com fra-
ção adicional para cada dia que o lixo per-
manecer no local incorreto sem a devida 
limpeza.  A orientação da assessoria jurí-
dica do condomínio é tentar documentar 
tais atos como puder, relato em livro de 
ocorrência, com foto ou vídeo, se possí-
vel. 

Sabemos que a vida em coletividade 
requer, acima de tudo, respeito mútuo. É 
preciso saber respeitar os espaços com-
partilhados e zelar pelo bem-estar de to-
dos, conjuntamente. Quando falamos da 
convivência em condomínio, geralmente 
são mencionados os 3 “S”. São eles: saú-
de, segurança e sossego. A lei entende 
que cada condômino tem o direito de 
usufruir de sua propriedade como quiser, 
desde que não prejudique um ou mais 
itens desse citado tripé. Diante da situ-
ação relatada, claramente percebemos 
que tal equilíbrio está rompido, portanto 
é justa a aplicação de medidas que visem 
a coibir a reincidência.

Dia do Síndico: garanta 
a gestão inteligente 
para o seu condomínio

cotidiano
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Morador consegue na Justiça anulação de 
multas por praticar aluguel em aplicativo

Como funciona uma auditoria 
contábil no condomínio

Dadas as devidas propor-
ções, os condomínios pos-
suem em alguns aspectos 
características que os asseme-
lham a empresas, daquelas 
que possuem diversos acionis-
tas. Tal como essas, a trans-
parência na gestão de contas 
deve ser uma prioridade e, 
por isso, elas passam por eta-
pas de checagem e validação 
de procedimentos a fim de mi-
nimizar as chances de haver 
fraudes. Afinal, é o dinheiro 
de todos que está em jogo. 

Importando a ideia do 
mundo corporativo, a execu-
ção de auditorias contábeis é 
também uma realidade para os 
condomínios, sobretudo aque-
les de grande porte que movi-
mentam grandes montantes 
de valor mensal. Contudo, a 
iniciativa é válida para todo e 
qualquer condomínio edilício. 
Na maioria das vezes o serviço 

Nos últimos anos, vimos 
surgir diversas plataformas 
digitais que aproximam clien-
tes e fornecedores de serviços 
diversos por meio da internet: 
vendas, trocas, transporte, ali-
mentação e, entre esses, um 
dos nichos que teve sua as-
censão foi o de hospedagem 
de curta temporada. Se para 
algumas pessoas esta repre-
senta uma oportunidade de 
negócio e obtenção de renda, 
para outros significa transtor-
no e preocupação. 

O tema dos aluguéis por 
curta temporada vem sendo 
um entrave comum em condo-
mínios residenciais por todo o 
Brasil, especialmente nas gran-
des cidades e naquelas com 
ofertas turísticas. Isso se deve 
às mudanças na rotina que so-
fre alguns prédios, por terem 
um alto fluxo de “moradores” 
novos em intervalos curtos de 
tempo, os quais nem sempre 
se adaptam às regras do regi-
mento interno de cada lugar. 

Se por um lado temos a po-
sição de síndicos e de condô-
minos que se incomodam com 

zendo como intermediário ou 
não o uso de ferramentas ele-
trônicas a exemplo do aplicati-
vo Air BNB ou similares. 

Embora o entendimento da 
Corte Superior não seja vincu-
lante, isto é, não é obrigatório 
ser seguido por todos os de-
mais juízes, ele dá força à ideia 
de que, primeiro, é preciso 
rever os limites permitidos às 
locações em edifícios exclusiva-
mente residenciais de modo a 
vetar eventuais desvios de des-
tinação do imóvel e, segundo, 
o condomínio deve ter auto-
nomia para regulamentar – por 
meio de assembleia e registro 
em convenção – os termos 
adequados para a locação por 
temporada em suas dependên-
cias. 

NOVOS
DESDOBRAMENTOS

Mais recentemente, a Vara do 
Juizado Especial Cível e Crimi-
nal da Comarca de Vinhedo 
(SP) anulou 2 multas impos-
tas por condomínio (um total 
de R$2.055,00) a proprietário 
que alugou apartamento para 

é solicitado pelo Conselho Fis-
cal, mas ele pode também ser 
acionado pelo próprio síndico, 
seja para dar início ou finalizar 
seu mandato. Em alguns ca-
sos, um morador ou grupo de 
moradores pode solicitar audi-
toria particular e até se volun-
tariar a pagar por isso, porém 
a aprovação deve ser feita em 
assembleia para que os docu-
mentos sejam liberados.

QUAL É A SUA
FINALIDADE?

O objetivo geral da auditoria 
é o de certificar que as contas 
(entradas e saídas) estejam 
apoiadas em documentos vá-
lidos de acordo com as de-
mandas financeiras, jurídicas 
e fiscais no contexto do condo-
mínio e, com isso, protegê-lo 
não apenas de fraudes inter-
nas, mas também de compli-
cações externas, seja por não 

finanças

a alta rotatividade propiciada 
pelos anúncios em aplicativos 
– a exemplo do Air BNB ou do 
OLX – alegando transtornos à 
segurança e sossego da coleti-
vidade, por outro lado temos 
também a posição de condô-
minos proprietários que, como 
tais, querem exercer seu direi-
to de propriedade e para tanto 
defendem o direito natural do 
proprietário a locar seu imóvel 
por temporada, limite de 90 
dias, (conforme regulamenta a 
Lei 8.245-91 especificamente 
nos artigos de 48 a 50).

Conforme esperado, esta 
controvérsia motiva diversos 
litígios judiciais e, aos poucos, 
vai-se construindo um enten-
dimento sobre o tema, que é 
algo tão recente em nossa so-
ciedade. Em abril deste ano, 
a 4ª Turma do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) ratificou – 
ao julgar o recurso especial nº 
1.819.075/RS – a possibilidade 
de um condomínio chegar a 
proibir locações de curta tem-
porada, bem como o fraciona-
mento de imóvel (aluguel de 
cômodos separadamente), fa-

terceiros via plataforma virtu-
al, bem como determinou que 
não sejam impostas sanções 
ou criados empecilhos em ra-
zão das locações realizadas por 
qualquer meio, pelo menos 
até que convenção de mora-
dores vede expressamente a 
conduta. O proprietário entrou 
na Justiça a fim de reverter as 
sanções e conseguir o direito 
de continuar a alugar o imóvel 
como bem desejar.

Na sentença, o juiz Juan 
Paulo Haye Biazevic afirmou 
que a locação de imóvel por 
curtíssimo espaço de tempo 
não caracteriza uso comercial. 
Segundo o magistrado, o alu-
guel por meio de plataforma 

pagamento de tributos ou en-
cargos trabalhistas, leis do mu-
nicípio, estado ou união, por 
exemplo. 

A periodicidade dessa che-
cagem é variável e depende 
do objetivo específico que se 
pretende com o ato: deseja-se 
prevenir ou investigar irregula-
ridades? Em uma analogia, um 
médico diante de um paciente 
saudável e sem queixas fará 
apenas uma avaliação de roti-
na a fim de prevenir os proble-
mas mais recorrentes de acor-
do com o seu perfil; já diante 
de um paciente sintomático, 
o médico fará um escrutínio 
mais detalhado, focando as 
áreas mais importantes. 

De forma similar, podemos 
dividir as auditorias em dois 
tipos. Há as preventivas, ge-
ralmente feitas com mais re-
gularidade (mensal ou bimes-
tralmente), consiste em um 

check-up nas despesas do mês 
e, em caso de não conformi-
dade, as falhas são corrigidas 
pontualmente. Há a auditoria 
investigativa, a qual se proce-
de quando já se há uma sus-
peita de irregularidade prévia 
ou quando o síndico deseja as-
segurar a transparência de sua 
gestão e, para isso, faz questão 
de documentar o período do 
seu mandato ou anterior a ele. 
A auditoria investigativa é mais 
detalhada, abarca um período 
mais longo de atividades e tem 
como resultado final a produ-
ção de um relatório. 

COMO CONTRATAR
UMA AUDITORIA

É válido ressaltar que uma 
auditoria não é uma simples 
conferência de dados. Há de se 
frisar o caráter pericial deste 
procedimento e, quando feito 
pelos profissionais habilitados, 

tem valor documental. Muitas 
administradoras de condomí-
nio ofertam este serviço, sen-
do importante verificar se ele 
é executado por contadores 
(consultar Conselho Regional 
de Contabilidade – CRC) ou 
economistas (consultar Con-
selho Regional de Economia – 
CORECON). Contudo, atenção, 
se o seu condomínio é gerido 
por uma administradora e 
você deseja realizar uma audi-
toria para checar a probidade 
das contas, esta deve ser con-
tratada de forma independen-
te, pois sendo realizada pela 
própria empresa administra-
dora pressupõe-se conflito de 
interesse. Os valores pagos em 
auditorias são muito variáveis 
nos estados brasileiros e de-
penderá do período de tem-
po compreendido na análise, 
sendo valorado um preço por 
cada mês a ser auditado.

legislação

virtual só pode ser proibido se 
os moradores do condomínio 
expressamente determinarem 
que tal locação viola o uso re-
sidencial. “Pertence às pessoas 
envolvidas o poder de decla-
rar que esse tipo de contrato 
extrapola os limites lícitos do 
exercício do direito de proprie-
dade, declaração que deve es-
tar expressa na convenção de 
condomínio ou no estatuto da 
associação que reúne os mora-
dores dos loteamentos fecha-
dos”, escreveu o juiz. “Ausente 
vedação expressa, mantém-se 
incólume o direito de proprie-
dade e o poder do proprietário 
de celebrar locações para tem-
porada”, concluiu.
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artigos

*Paulo José Ferraz
de Arruda Júnior 

Tema importante, e ao 
mesmo tempo inquietante. 
Novos materiais, modelos, 
cores, tecnologia de tintas, 
acabamentos, esquadrias 
surgem a todo o momento, 
causando uma enorme von-
tade de fazer modificações 
nos imóveis. 

Entretanto há no Código 
Civil, e na Lei nº 4591/64 
(Lei dos Condomínios) re-
gras que limitam alterações 
nos apartamentos, especial-
mente nas áreas externas 
do imóvel. A vida em con-
domínio, a propriedade con-
junta, a existência de áreas 
comuns (que pertencem a 
todos os proprietários de 
imóveis do condomínio) tor-
nam fundamentais a exis-
tência de regras de bom uso 
da fachada de condomínios 
edilícios.

Assim sendo, com o fim 
de evitar que cada condô-
mino utilize da sua parcela 
da fachada, corresponden-
te ao seu imóvel, há veda-

Alteração da fachada no condomínio edilício
ção legal de sua alteração 
sem autorização expressa da 
unanimidade dos moradores 
adimplentes, conforme pre-
ceituam a Lei 4591/64, artigo 
10, parágrafo 2.

A fachada está relaciona-
da com a harmonia do conjun-
to arquitetônico da constru-
ção, podendo sua alteração 
acarretar desvalorização do 
imóvel, quando ocorre de ma-
neira desordenada. O fecha-
mento com grades ou vidros, 
instalação de toldos, forros, 
antenas, aparelhos de ar con-
dicionado, troca de porta, ou 
mesmo a mudança da cor das 
paredes podem caracterizar a 
alteração da fachada.

Logo os moradores devem 
respeitar essa regra, atenden-
do a legislação. Em que pese à 
existência desta restrição, a lei 
permite que alterações de fa-
chada quando essas tem por 
finalidade a segurança dos 
moradores do imóvel, com, 
por exemplo, a colocação de 
redes de proteção. Nesta hi-
pótese podem os condômi-
nos, através de assembleia, 
estabelecerem uma padroni-

zação, para que o impacto da 
área externa do edifício seja 
diminuta. Outra forma para 
realizar alterações nas áreas 
comuns de um condomínio 
edilício está prevista no artigo 
1341 do Código Civil, que exi-
ge convocação de assembleia 
condominial, e um determina-
do quórum para sua aprova-
ção. 

Assim determina o referido 
artigo:

“Art. 1.341”. A realização de 
obras no condomínio depen-
de:
I - se voluptuárias, de voto de 
dois terços dos condôminos;
II - se úteis, de voto da maio-
ria dos condôminos.
§ 1 o As obras ou reparações 
necessárias podem ser reali-
zadas, independentemente 
de autorização, pelo síndico, 
ou, em caso de omissão ou 
impedimento deste, por qual-
quer condômino.
§ 2 o Se as obras ou reparos 
necessários forem urgentes 
e importarem em despesas 
excessivas, determinada sua 
realização, o síndico ou o 

condômino que tomou a ini-
ciativa delas dará ciência à 
assembleia, que deverá ser 
convocada imediatamente.
§ 3 o Não sendo urgentes, as 
obras ou reparos necessários, 
que importarem em despesas 
excessivas, somente poderão 
ser efetuadas após autoriza-
ção da assembleia, especial-
mente convocada pelo síndi-
co, ou, em caso de omissão 
ou impedimento deste, por 
qualquer dos condôminos.
§ 4 o O condômino que rea-
lizar obras ou reparos neces-
sários será reembolsado das 
despesas que efetuar, não 
tendo direito à restituição 
das que fizer com obras ou re-
paros de outra natureza, em-
bora de interesse comum.”

Benfeitoria útil é aquela 
que irá contribuir para melho-
ra, aumento, ou para facilitar 
o uso da coisa, tornando-a 
mais útil. Benfeitoria voluptu-
ária é aquela realizada para 
embelezar, ou para tornar 
mais agradável o seu uso.

De outro lado o artigo 10 
da Lei 4591/64, de maneira 

mais específica, que altera-
ção da fachada de um edifí-
cio exige votação unanime.

Assim trata o referido 
artigo: “Art. 10. É defeso a 
qualquer condômino: (...).§ 
2º O proprietário ou titular 
de direito à aquisição de uni-
dade poderá fazer obra que 
ou modifique sua fachada, 
se obtiver a aquiescência da 
unanimidade dos condômi-
nos.

A modificação da área 
externa do imóvel, sem 
aquiescência unanimidade 
da assembleia condominial 
acarretar o desfazimento da 
obra (STJ – REsp: 1483733 
RJ 2012/0042763-0, Relator: 
Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, Data de Jul-
gamento: 25/08/2015, T3 
– TERCEIRA TURMA Data de 
Publicação: DJe 01/09/2015 
RB vol. 624 p. 45).

PAULO JOSÉ FERRAZ DE 
ARRUDA JUNIOR - Advoga-
do, especializados em Direi-
to Condominial, com atua-
ção também nas áreas Cível 
e Trabalhista. 

*Paulo Ferracini Junior

Dia 30 de Novembro se co-
memora o dia do Síndico (a), 
importante e imprescindível 
profissional que regula, organi-
za e orienta a vida condominial, 
que muitas vezes, infelizmente, 
não são conferidos a devida im-
portância, atenção e respeito a 
esta função, que exige doação 
de tempo.

Ser síndico é muito mais do 
que ser o representante legal 
do condomínio, é ser paciente, 
ter espírito colaborativo, ter 
visão de uma boa vivência em 
sociedade, cuidando para que 
todos que a integram possam 
viver em harmonia, com qua-
lidade de vida, agregando va-
lores às pessoas e também ao 
patrimônio comum de todas 
elas.

Parabéns a todos os Síndi-
cos e Síndicas pelo empenho e 
dedicação, que foram verdadei-
ros heróis, frente à calamidade 
pública que assolou nosso país, 
devido ao COVID-19, fazendo 
de nossos condomínios um lu-
gar mais seguro e melhor para 
se viver. No mês de Novembro 
o Síndico (a) tem que planejar 
o período de Dezembro e Ja-
neiro, pois o Condomínio sai 
da sua rotina devido o período 
de férias. A prevenção no fator 

Dicas de segurança para condomínios
segurança é de extrema impor-
tância, por este motivo deve 
ser reforçada realizando testes 
em todos os equipamentos do 
sistema de segurança e tendo 
cuidados com turnover de pes-
soal.

ALGUMAS
AÇÕES PREVENTIVAS

Criar uma comissão de se-
gurança entre os moradores; Se 
necessário reforçar a equipe de 
segurança; Revisar os pro-
cedimentos de segurança;  
Realizar testes em todos os sis-
temas de segurança; Atualizar 
números dos telefones em caso 
de emergências; Montar um 
grupo de Whatsapp para emer-
gência entre condôminos e a 
segurança, pois os moradores 
que estiverem viajando pode-
rão se avisados sobre qualquer 
ocorrência em seu imóvel; Re-
alizar mapeamento de todos 
os moradores que estiverem 
viajando com as seguintes in-
formações: data de saída para 
viagem, data de retorno e se 
algum visitante ou colabora-
dor está autorizado a acessar 
o imóvel neste período, pois 
através dessas informações o 
síndico poderá reforçar a fisca-
lização nesses imóveis; Durante 
o período de viagem, solicitar 
para o morador suspender a 

entrega de correspondências, 
ou solicitar aos seus vizinhos de 
confiança que recolham suas 
correspondências, já que o seu 
acúmulo é um forte indicati-
vo da ausência de pessoas no 
imóvel; Nunca deixe as luzes 
acesas durante o dia, pois este 
é um grande indício para os 
assaltantes que os moradores 
não estão presentes; Ao se au-
sentarem durante as viagens de 
final de ano, os moradores de-
vem desligar a campainha, de 
essa forma quem tocá-la ape-
nas para verificar se há alguém, 
poderá ficar em dúvida sobre a 
presença dos moradores; Não 
deixe as chaves do imóvel na 
portaria; Colocar as malas no 
carro ainda no interior da ga-
ragem. Assim você evita que 
pessoas desconhecidas saibam 
do seu plano de viagem; Seja 
discreto ao divulgar seus planos 
de viagem, inclusive nas redes 
sociais. A mesma cautela vale 
para a postagem de fotos du-
rante a viagem, já que pessoas 
mal intencionadas podem estar 
monitorando suas redes sociais, 
prefira postar após o retorno. 

Paulo Ferracini Junior. Con-
sultor de Segurança Privada 
- CRA/SP – 6-001819; Especia-
lista em Segurança de Condo-
mínios Residenciais.
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Síndico também ri!

Surdez...
E aí, Silva, sua família aprovou o 
aparelho para surdez?
Eu decidi contar aos meus familia-
res somente depois.
Depois de quê?
De definir meu testamento que, até 
agora, já mudei três vezes.

InvISível
A recepcionista da clínica psiquiátri-
ca avisa ao psiquiatra:
Doutor, tem uma mulher aí fora di-
zendo que é invisível!
Diga a ela que infelizmente agora 
eu não posso vê-la!

AndAr
A professora pede para Joãozinho 
conjugar o verbo “andar”.
Eu ando, tu andas, ele anda, nós 
andamos...
Joãozinho, mais rápido - interrom-
pe a professora.
Eu corro, tu corres, ele corre, nós 
corremos...

vIAgem
O rapaz indaga à atendente da ro-
doviária:
Quanto tempo demora a viagem de 
São Paulo até o Rio?
Um minutinho, senhor!
Caramba! Não pode ser! Um minu-
to é rápido demais!

morAr SozInho
O rapaz, um incansável trabalha-
dor, muito responsável, que resi-
de com dois irmãos bem folgados, 
analisa a sua situação.
Ele percebe que morar sozinho é a 
melhor opção.
Tudo passará a ficar do jeito que 
ele quiser, ele terá privacidade e 
não contará mais com os abusos 
dos dois amantes da boemia.
Meus queridos irmãos, eu resolvi 
morar sozinho.
Que bacana, mano! Ótima ideia!
O outro irmão também gostou.
Legal! É muito bom ter seu próprio 
cantinho.
O rapaz, satisfeito com o apoio re-
cebido, disse:
Excelente! As malas de vocês já 
estão lá fora.

vIxe
O entregador foi deixar uma televi-
são numa casa e o menininho diz:
- Oba! Oba! Uma TV nova! O pai 
que comprou, não foi, mãe?
A mãe do menino responde:
- Deixa de ser besta, menino, fui eu 
que comprei. Se fosse esperar pelo 
teu pai, você nem tinha nascido.

Mesa Quântica Estelar é uma 
ferramenta que utiliza as técnicas 
de radiestésicas, que detecta a 
energia; radiônica, que é a trans-
mutação da energia através de 
símbolos; e a psiônica, que significa 
a força do pensamento e a intenção 
positiva para uma modificação sa-
lutar de energias.

Durante a sessão é feita a inter-
pretação de como estão às energias 
do paciente para então limpar e 
equilibrar o que for necessário, atu-
ando em todos os campos da vida, 
seja profissional, pessoal, afetivo 
ou familiar, além de atuar também 
na saúde mental, física, espiritual e 

Conheça a mesa quântica estelar
energética.

Para pessoas de qualquer idade, 
animais, empresas e casas, e pode 
auxiliar em problemas afetivos; de 
saúde; financeiros; profissionais; 
problemas nos negócios; com ener-
gias nocivas (obsessões, magias, 
inveja); desequilíbrios nos chakras; 
limpeza de espaços, trazendo a har-
monia de volta ao lar ou ao local de 
trabalho; corte de laços cármicos; 
quebra de contratos negativos; re-
programação de DNA; remoção de 
padrões de medo e culpa; saúde, 
paz e harmonia; aumento da au-
toestima e da autoconfiança; e de-
pressão ou ansiedade.
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Mármore e granito: saiba como 
preservar a beleza das pedras naturais
O mármore e o granito 

são pedras nobres frequen-
temente utilizadas na ar-
quitetura dos condomínios, 
pois com elas, transmite-se a 
imagem de imponência, ele-
gância e sofisticação. Outras 
características que fazem 
com que esses materiais se-
jam um clássico atemporal é 
a versatilidade – podem ter 
diversas destinações – e tam-
bém a boa durabilidade e re-
sistência. 

Seja com a finalidade de 
recobrir escadarias, muretas, 
bancadas, paredes externas 
ou internas, bem como pisos, 
seja qual for a pedra eleita - o 
mármore ou o granito – cum-
pre bem o seu papel. Contu-
do, para preservar as carac-
terísticas originais e garantir 
todas as qualidades prometi-
das, alguns cuidados devem 
ser tomados pela equipe de 
manutenção.

Para a limpeza de peças 
em mármores e granitos nun-
ca devem ser usados produ-
tos químicos abrasivos, visto 
que esses podem aumentar a 
porosidade da pedra, favore-
cendo o surgimento de man-

tes, materiais com corantes 
fortes, ferrugem, entre outros 
colorantes, são inimigos má-
ximos da sua pedra natural e 
poderão causar danos irrever-
síveis a ela. É importante dei-
xar avisos em locais visíveis 
aos condôminos em áreas de 
uso comum, solicitando a rá-
pida higienização caso algo 
seja derramado. 

Além da manutenção de 
rotina, é possível dar uma tur-
binada no aspecto geral das 
peças em mármore e granito 
com produtos de uso pro-
fissional e polimento. Mas, 
atenção, esses só devem ser 
manipulados por equipe es-
pecializada, sob o risco de o 
suposto “benefício” resultar 
em prejuízo. É preciso alertar 
que há produtos destinados a 
mármore são proibidos para 
granito e vice-versa, haja vista 
que são pedras de origens ge-
ológica distintas.

SAIBA MAIS
Tanto o mármore quanto 

o granito são pedras extraí-
das da natureza com variadas 
cores e texturas, as quais pas-
sam por um processamento 

chas, além de deixá-los com 
aspecto sem brilho e textura 
áspera. Agentes à base de 
hipoclorito de sódio (água sa-
nitária), amoníaco, soda cáus-
tica ou qualquer ácido estão 
proscritos! Instrumentos que 
possam riscar ou arranhar 
(escovas, vassouras de cerdas 
duras, palha de aço, etc.) de-
vem ser evitados pelo mesmo 
motivo. 

A higienização pode ser 
realizada apenas com água e 
sabão de pH neutro, sempre 
secando após, a fim de evitar 
manchas. Esse cuidado com 
a pigmentação é importante, 
pois alguns tipos de pedra (so-
bretudo as de coloração mais 
clara) têm uma facilidade 
maior a alterarem sua colo-
ração natural, devido a capa-
cidade da pedra em absorver 
líquidos em certa medida. 

Desse modo, a colocação 
de mármore ou granito de 
cor clara em locais em que 
há manipulação de comida, 
como espaço gourmet, copa 
de salão de festas, área de 
churrasqueira, por exemplo, 
deve ser ponderada. Vinho, 
líquidos oleosos, refrigeran-

que vai da extração, posterior 
laminação e polimento, até 
chegar às mãos do consumi-
dor final. A primeira é uma 
rocha metamórfica de origem 
calcária que passou por con-
dições de temperatura e pres-

manutenção

são elevadas para se formar. 
Já a segunda pedra, o granito, 
é um tipo de rocha ígnea com 
aspecto mais grosseiro em 
que se consegue identificar os 
principais componentes: fel-
dspato e quartzo.
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Esta é uma função dificílima de ser exercida, uma vez que lida com questões de todo 
o tipo: da burocracia do condomínio aos conflitos entre vizinhos. A esses profissionais, 
os nossos parabéns pelo seu dia e por tamanha disposição.

No Dia do Síndico, veja como fazer o seu feliz.
Você não precisa compor uma música para alegrar o seu síndico no Dia do Síndico, 

mas pequenas atitudes diárias podem tornar a rotina um pouco mais leve.
E fazer o síndico feliz até que não é difícil:
Cuide do seu condomínio como se estivesse dentro do seu apartamento;
Procure ouvir e compreender as atitudes, sempre falando com respeito tanto com o 

síndico quanto com os demais funcionários. Assim, você evita conflitos;
Procure entender o que ele faz. As atitudes do síndico também ajudam a valorizar 

cada imóvel. Assim, melhorando o valor em uma possível revenda;
Cumpra as normas estabelecidas pelo regimento interno. Elas foram definidas em 

assembleia pela maioria dos moradores;
Tenha espírito colaborativo. Boas práticas de convivência melhoram a qualidade de 

vida de todos os moradores;
O patrimônio de todos é seu também. Então, você também é responsável por sua 

limpeza e conservação;
Valorize o trabalho desenvolvido pelo profissional, não só no Dia do Síndico – mas 

todos os dias;
Contribua com ideias que visem o bem-estar de todos e a manutenção das áreas 

comuns;
Trate os funcionários com respeito que todo trabalhador merece;
Respeite os horários de silêncio e as normas de uso das áreas comuns.

especial

30 de novembro é sempre 
especial: é o Dia do Síndico

O dia 30 de novembro é a 
data destinada às celebra-
ções em homenagem ao Dia 
do Síndico. Dignas homena-
gens, diga-se de passagem, 
visto que essa figura exerce 
importante papel no contex-
to do condomínio edilício. Ao 
assumir esta posição de lide-
rança, o síndico representa 
os interesses da coletividade 
e é por eles que irá trabalhar, 
suas ações são pautadas em 
nome do bem comum. 

De fato, hoje em dia, todo 
mundo que escolhe morar 
em um condomínio sabe que 
este possuirá um síndico ou 
síndica. Contudo, o que nem 
sempre se sabe é exatamen-
te quais são as atribuições e 
obrigações deste cargo, bem 
como até onde vai a autorida-
de dele, embora essas sejam 
de livre acesso público, uma 
vez que as funções e deveres 
do síndico estão descritas no 
artigo 1.348 do Código Civil, 
ou seja, são previstas em lei.

Devido ao desconheci-
mento de ambas as partes, 
muitas vezes, por parte de 
condôminos e dos próprios 
síndicos, algumas confusões 
são feitas, pois não há uma 
compreensão correta dos 
direitos e deveres do posto. 
Confira agora 5 mitos e verda-
des sobre o tema. 

1 – Síndico tem direito a salá-

rio – Verdade. O termo corre-
to neste caso não seria “salá-
rio”, pois não se trata de uma 
relação de trabalho formal. 
Entretanto, o síndico pode 
sim ser remunerado pelo 
tempo que dedica à adminis-
tração do condomínio desde 
que este pagamento esteja 
previsto na Convenção (apro-
vação por 2/3 da assembleia). 
A gratificação pode ser indire-
ta (isenção da taxa condomi-
nial) ou direta (recebimento 
de pro-labore). 

2 – O síndico deve estar 24h 
por dia à disposição do con-
domínio – Mito. Exercer o 
cargo não condiciona o indi-
víduo a ter sua privacidade 
ou sossego invadidos a qual-
quer momento para resolver 
demandas do condomínio. O 
síndico pode estabelecer ho-
rários para se dedicar a isso e 
é recomendável que estabele-
ça um canal de comunicação 
fixo com o qual os moradores 
possam entrar em contato 

formalmente para apresentar 
queixas ou sugestões (e-mail, 
por exemplo).  

3 – Síndico pode adentrar 
apartamentos – Depende. 
Inicialmente, o que deve 
prevalecer é o direito à pri-
vacidade e inviolabilidade do 
domicílio particular, portanto 
o síndico tem seu acesso limi-
tado às unidades privativas, 
necessitando de permissão 
para qualquer tipo de vistoria. 
Contudo, abre-se exceção em 
casos extremos, quando há 
riscos para a saúde ou segu-
rança. Por exemplo: se há va-
zamento de gás e o morador 
não está em casa ou se há in-
dícios de violência doméstica/
acidentes. 

4 – O síndico não pode expor 
os inadimplentes – Verdade. 
O Código de Defesa do Consu-
midor (CDC) diz que é crime 
utilizar de ameaça, coação, 
constrangimento físico ou 
moral, fazer afirmações falsas 

5 mitos e verdades 
sobre os síndicos

de condomínio
para amedrontar o consumi-
dor ou perturbá-lo em seu 
local de trabalho, descanso 
ou lazer. A exposição pública 
dos nomes dos inadimplentes 
se configura nesse tipo de si-
tuação, bem como outras ten-
tativas de intimidação como 
negar acesso a elevadores ou 
áreas de lazer, desativar tags 
de acesso à portaria ou reco-
lher controle de portão ele-

trônico, entre outras práticas 
abusivas. 

5 – O síndico não responde 
pelo condomínio após tér-
mino do mandato – Mito. Ele 
responderá sim, caso fique 
comprovada relação de atos 
ou omissões praticadas em 
sua gestão com algum preju-
ízo causado ao condomínio. 
Portanto, sua responsabilida-
de civil e criminal não termina 
imediatamente junto ao tér-
mino do mandato ou destitui-
ção do cargo. Em outras pala-
vras, deixar de ser síndico não 
livra a pessoa de responder 
pelo que praticou enquanto 
estava como gestora.
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