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São vários 
os tipos de 
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incêndio
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Uma política
sustentável 
para o seu 
condomínio

Vários levantamentos mostram que prédios com 
políticas de sustentabilidade apresentam uma 
redução média de 40% no consumo de água 
e 20% nos custos com energia elétrica. Além 

deste benefício direto, há o benefício ao meio 
ambiente, o qual deve ser sempre divulgado e 

estimulado entre os condôminos.
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Em busca de economia,
vá de energia solar
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Multa pesada para quem 
pratica conduta antissocial
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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 conceito de sustentabili-
dade está mais em alta do que 
nunca. Aplicado a várias esferas, 
ele ganha espaço em debates 
sobre mobilidade, alimentação, 
indústria, consumo energético, 
construção civil, entre outras 
áreas. O motivo para que o in-
teresse por práticas mais susten-
táveis exista é o fato de haver 
atualmente uma preocupação 
global em se modificarem con-
dutas nocivas ao meio ambiente 
a fim de preservá-lo para as ge-
rações futuras. 

Dentro desse contexto, neste 
ano um empreendimento brasi-
leiro recebeu pela primeira vez 
o prêmio LEED Homes Awards 
2021 (Leadership in Energy and 
Environmental Design ou Lide-
rança em Energia e Design Am-
biental, em português). Trata-se 
de um selo formulado pela US 
Green Building Council (USGBC) 
e entregue a edifícios que pra-
ticam medidas sustentáveis em 

todo o mundo. Desta vez, o em-
preendimento condecorado foi 
o residencial LLUM Batel, locali-
zado em Curitiba (PR), conforme 
noticiaremos nesta edição. 

Seguindo essa tendência, 
muitos edifícios já estão sendo 
construídos sob um modelo que 
visa a causar menores impactos 
na natureza, otimizar recursos 
e, com isso, promover também 
economia. Porém não são ape-
nas os novos empreendimentos 
que surfam na onda da susten-
tabilidade. É possível observar 
um movimento atual de busca 
por modernização e adequações 
também em prédios já existen-
tes. 

Nesse sentido, no mercado 
não faltam empresas especialis-
tas em assessorar essas iniciati-
vas. No âmbito dos condomínios, 
os projetos para torna-los mais 
sustentáveis são diversos: pode-
-se formular um sistema de reu-
so de águas da chuva, organizar 

a coleta seletiva dos resíduos dos 
moradores, pequenas usinas de 
compostagem, realização de ins-
talação de painéis fotovoltaicos 
para aproveitamento da luz do 
sol, entre outras possibilidades 
que agregam maior eficiência 
ao condomínio, gerando menos 
prejuízos ao meio ambiente. 

A energia solar citada, aliás, 
antes tão discutida e celebrada 
como “a energia do futuro” já é 
tida por muitos como a energia 
do presente, pois deixou de ser 
algo intangível para fazer parte da 
realidade de milhares de brasilei-
ros. De acordo com a Associação 
Brasileira de Energia Solar Foto-
voltaica (Absolar), estima-se que 
em 2021 a geração distribuída 
deva saltar de 4,4 gigawatts para 
8,3 gigawatts e os investimentos 
– tanto de consumidores, quanto 
de fabricantes – nesta área, deve 
girar em torno de R$ 17 bilhões. 
Sobre esse tema, trazemos maio-
res detalhes em matéria desta 

edição do Jornal do Síndico. 
Esse tema e outros assuntos 

relevantes sobre o universo dos 
condomínios você encontra no 
Jornal do Síndico, sempre ofer-
tando informação de qualidade 
aos seus leitores.

Por condomínios cada vez mais sustentáveis

        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

setembro - 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.

No âmbito dos 
condomínios, os projetos 

para torna-los mais 
sustentáveis são diversos: 

pode-se formular um 
sistema de reuso de águas 

da chuva, organizar a 
coleta seletiva dos resíduos 

dos moradores, pequenas 
usinas de compostagem, 

realização de instalação de 
painéis fotovoltaicos para 
aproveitamento da luz do 

sol, entre outros

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência

2,53

0,82

0,23

0,86

0,1159

1.100,00

FEV/21

2,94

0,86

0,71

0,93

0,1590

1.100,00

MAR/21 TJ-SP - Apelação : APL 
19184020098260223
Data de publicação: 28/11/2012
Decisão: de despesas de condomí-
nio”, in “Condomínio Edilício Aspectos 
Relevantes” [coord. Francisco Anto-
nio...-40.2009.8.26.0223, da Comarca de 
Guarujá, em que é apelante FRANCISCO 
DE ASSIS MENDES, é apelado CONDO-
MÍNIO...: Francisco de Assis Mendes Ape-
lado: 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. Usu-
al em condomínios edilícios a constituição de fundo...) MARIA 
CLARINDO CARVALHO Apelado (s) CONDÔMINIO DO EDIFÍ-
CIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI....827 E M E N T 
A Condomínio. Despesa extraordinária. Assembleia geral. Nuli-
dade. 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 CEL-
SO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO Assinatura Eletrô-
nica TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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: 
“CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VAGA DE GARAGEM - AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C... ROBERTO DA COSTA APELA-
DO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DO VALQUEIRE 
RELATOR: JACQUELINE 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 condomínio edilício, derivadas da convenção... BRADESCO 
S/A sendo apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA Dl FIO-
RI. ACORDAM, em 31* Câmara de Direito... Com Revisão Nº 
990.09.292187-8 Apelante : BANCO BRADESCO S/A Apelado : 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA Dl...
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0,60
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1.100,00

AGO/21
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administração

O cargo de síndico deman-
da importantes responsabili-
dades, dentre as quais estão 
as atribuições de zelar pelo 
patrimônio e também geren-
ciar o quadro de funcionários. 
Isso pode se tornar uma tare-
fa bastante complexa quanto 
maior for a dimensão do con-
domínio em questão e, ain-
da mais, em se tratando de 
administradores com pouca 
experiência. Contudo, há for-
mas de simplificar os proces-
sos e garantir que tudo seja 
feito o máximo de eficiência. 

Uma solução encontrada 
para tanto é terceirizar a pres-
tação dos serviços, ou seja, em 
vez de o condomínio contratar 
separadamente funcionários 
destinados a atividades espe-
cíficas, faz-se a contratação de 
uma empresa terceirizadora 
que oferta uma gama de servi-
ços de acordo com as deman-
das do condomínio. 

Quais atividades tercei-
rizar? – A partir da vigên-
cia da Lei da Terceirização 
13.429/2017, diversos servi-
ços puderam ser terceiriza-
dos, incluindo os de zeladoria 
e administração interna, o que 
antes não eram permitidos. 
Além desses, também podem 
ser contratados serviços de 
limpeza, segurança e vigilân-
cia, portaria e recepção, con-
servação, jardinagem. 

A decisão por optar pela 
terceirização não deve ser 
guiada apenas pelo apelo da 
economia, uma vez que nem 
sempre essa alternativa é de 

fato a mais econômica. Deve-
-se considerar que para arcar 
com todos os tributos, pagan-
do o piso salarial adequado 
e manter-se dentro da legis-
lação trabalhista, a empresa 
terceirizadora cobrará um va-
lor que pode ser até mais caro 
do que se o condomínio fosse 
fazer a contratação por conta 
própria. 

Então qual é a vantagem 
da terceirização? Desde que 
se tenha o suporte de uma 
empresa idônea, contar com 
funcionários terceirizados 
pode ser um grande alívio 
para o síndico. Um grande 
ponto positivo é não ter que 
se precisar com a cobertura 
em caso de faltas ou licenças, 
já que a própria empresa en-
caixa substitutos e folguistas 
imediatamente caso um fun-
cionário precise se ausentar 
do trabalho. Outro ponto é 
o treinamento e supervisão 
constantes, algo fundamental 
para manter a qualidade das 
funções, e que fica a cargo da 
prestadora de serviço.

Além disso, toda a buro-
cracia de departamento de 
RH, controle de férias, esca-
las, folhas de pagamento, im-
postos, benefícios, entrega de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) deixam de ser 
uma preocupação do síndico e 
passam a ser responsabilidade 
da contratada. Passando a ser 
organizada por outra instân-
cia, dedicada apenas a isso, as 
chances de problemas traba-
lhistas reduzem. 

Cuidados na contratação – 
Todas essas vantagens só exis-
tem quando a terceirizadora 
cumpre de fato o seu papel. 
Caso contrário, ao delegar cui-
dados tão importantes a uma 
empresa negligente, o condo-
mínio corre sérios riscos, pois 
pode ser solidariamente res-
ponsabilizado em processos 
judiciais no âmbito trabalhis-
ta. É importante lembrar que 
o artifício da terceirização não 
anula a possibilidade de o con-
domínio sofrer ações judiciais. 

Contudo, a maneira mais 
segura de evitar isso é se pre-
caver pesquisando muito bem 
a reputação da prestadora de 
serviços no mercado da sua ci-
dade: cheque se ela está com 
os alvarás em dia, se já possui 
processos trabalhistas e quais 
os motivos. Após a contrata-
ção, é recomendável exigir a 
nota fiscal dos serviços presta-
dos, bem como comprovantes 
de pagamento dos salários e 
dos encargos de todos os fun-
cionários. 

É dever do síndico manter-
-se vigilante e fiscalizar o tra-
balho da empresa terceiriza-
dora e assim evitar dores de 
cabeça no futuro. Para tanto, 
também é válido eventual-
mente conversar com os fun-
cionários e buscar saber se 
eles são satisfeitos com a em-
presa, se corre tudo bem com 
seus pagamentos, a fim de 
detectar possíveis infrações. 
Lembre-se que a responsa-
bilidade com o trabalhador é 
compartilhada.

Terceirização na prestação de serviços 
facilita gestão do condomínio

CARROS ADESIVADOS

O controle de acesso ao ambiente interno do prédio deve 
ser algo prioritário no que tange aos cuidados com a segu-
rança do condomínio. Sabemos que muitas pessoas buscam 
viver neste tipo de moradia justamente por acreditarem 
que ali estarão mais seguras e que haverá uma vigilância 
rigorosa sobre quem acessa as dependências do imóvel e é 
assim que tem de ser. Nesse sentido, algumas medidas po-
dem ser tomadas em especial em relação ao estacionamen-
to, como instalação de câmeras para checagem das placas 
dos veículos, identificação visual junto aos porteiros, uso de 
cancela, uso de cartões e tags para destravar acesso. 

Outro ponto que pode vir a complementar a segurança 
é a adesivação dos veículos de condôminos. Além desses, 
caso o condomínio possua vaga para visitantes ou caso o 
morador possua vaga sobressalente, pode-se requerer tam-
bém a adesivação de veículo externo que possua autoriza-
ção de acesso (pode-se produzir adesivo diferenciado para 
visitante). É válido ressaltar que a comunicação visual não 
deve ser a única forma de identificação do motorista, mas 
esta ajuda a fazer a triagem de quem pode ou não entrar. 
Ela vem para ajudar a complementar os cuidados da porta-
ria e outros mecanismos de segurança.
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solidariedade

A campanha Setembro 
Amarelo salva vidas!

Desde 2014, a Associação Brasi-
leira de Psiquiatria – ABP, em parce-
ria com o Conselho Federal de Medi-
cina – CFM, organiza nacionalmente 
o Setembro Amarelo®. O dia 10 deste 
mês é, oficialmente, o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio, mas a cam-
panha acontece durante todo o ano.

São registrados mais de 13 mil sui-
cídios todos os anos no Brasil e mais 
de 01 milhão no mundo. Trata-se de 

uma triste realidade, que registra 
cada vez mais casos, principalmente 
entre os jovens. Cerca de 96,8% dos 
casos de suicídio estavam relaciona-
dos a transtornos mentais. Em pri-
meiro lugar está a depressão, segui-
da do transtorno bipolar e abuso de 
substâncias.

Com o objetivo de prevenir e re-
duzir estes números a campanha Se-
tembro Amarelo® cresceu e hoje con-

CAIXAS DE
CORRESPONDÊNCIA

Uma das responsabilidades do 
porteiro – quando existe um funcioná-
rio para este cargo no condomínio – é 
a de receber, separar e encaminhar 
as correspondências dos moradores. 
Embora seja uma prática corriqueira 
a entrega delas em mãos na própria 
portaria, ou ainda o velho truque de 
passar por debaixo da porta, a forma 
mais organizada de se fazer esta dis-
tribuição é depositando os envelopes 
e demais papéis nas devidas caixas 
de correspondência de cada unidade 
condominial. Assim, fica a critério de 
cada morador quando retirá-las. 

Existem diferentes modelos de cai-
xas de correspondência no mercado e 
a escolha deverá obedecer a critérios 
como a estética (deve preferencial-
mente ornar com o padrão de estilo 
geral do prédio, a durabilidade do 
material e os preços, evidentemente. 
Há opções em madeira, aço inox, aço 
carbono, alumínio, ferro fundido. Seja 
qual for a escolha, é importante que 
o síndico garanta pelo menos duas 
características: a primeira é a inviola-
bilidade (apenas o possuidor da chave 
deve conseguir abri-la) e a segunda é 
o sigilo. O conteúdo interno não deve 
ficar visível, logo, materiais transpa-
rentes como acrílico ou tramas metá-
licas, gradeados, perfurados, devem 
ser reavaliados.

INTERFONES
COM DEFEITO

Eles são fundamentais para pro-
mover a comunicação interna no con-
domínio: os já conhecidos interfones! 
Você sabe identificar quando um de-
les precisa de manutenção? Entre os 
“sinais e sintomas” de que algo está 
errado estão: ruídos na ligação, di-
ficuldade de entender o que a outra 
pessoa está falando, dificuldade na 
abertura do portão por meio do inter-
fone do apartamento, por exemplo. 
Se esses indícios começaram a apa-
recer, está na hora de chamar uma 
equipe de vistoria, pois certamente 
o equipamento está necessitando da 
avaliação por parte de um profissional 
especializado. 

É importante lembrar que o que 
provoca este tipo de problema, em 
geral, é justamente a falha na rotina 
de manutenções, apesar dos inter-
fones serem objetos projetados para 
serem bastante resistentes, inclusive 
para suportarem condições de mau 
uso em situações normais. Ou seja, 
após passar longos períodos sem 
passar pela checagem de um técnico, 
é natural que o interfone comece a 
apresentar dificuldades e problemas 
que podem inclusive comprometer 
sua utilidade, demandando trocas. 
Assim, concluímos que negligenciar 
as manutenções, embora pareça 
“econômico” termina causando mais 
prejuízos, pois resultará em quebra e 
consequentemente novas aquisições. 

quistamos o Brasil inteiro. Para isso, o 
apoio das nossas federadas, núcleos, 
associados e de toda a sociedade é 
fundamental.

Como resultado de muito esforço, 
em 2016, garantimos espaços inédi-
tos na imprensa e firmamos muitas 
parcerias. Conseguimos também ilu-
minar monumentos históricos, pon-
tos turísticos, pela primeira vez o 
Cristo Redentor, espaços públicos e 

privados no Brasil intei-
ro. Centenas de pesso-
as participaram de ca-
minhadas e ações para 
a conscientização sobre 
este importante tema.

Esta é uma página 
completa com material 
disponível para auxiliar 
a todos. Assim sendo, 
aproveite os nossos 
materiais e participe da 
nossa campanha duran-
te todo o ano.

São diversos ma-
teriais de uso público: 
Diretrizes para a Divul-
gação e Participação da 
Campanha Setembro 
Amarelo®, materiais 
online para download, 
a Cartilha Suicídio Infor-
mando para Prevenir e 
todo o material para a 
imprensa.

Participe conosco, 
divulgue a campanha 
entre os seus amigos 
e nos ajude a salvar vi-
das!
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Com o início da vigência da Lei Fe-
deral 13.312, que obriga os condo-
mínios entregues a partir de julho de 
2021 a adotarem a medição individu-
alizada de água, muitas construções 
finalizadas antes do prazo estipulado 
pela legislação procuraram se ade-
quar aos padrões de sustentabilidade. No entanto, em 
prédios onde a estrutura não foi projetada para a insta-
lação de hidrômetros individuais, há sempre a dúvida so-
bre o tamanho e os custos da obra. 

Para adaptar as unidades para a individualização, sem 
que seja necessária uma grande reforma, empresas mo-
dernas e qualificadas utilizam o retrofit hidráulico. 

Esta técnica pouco invasiva permite a modernização 
de estruturas mais antigas, implantando equipamentos 
de última geração. Em edificações onde redes internas 
alimentam apartamentos ou escritórios, utilizando esse 
método de renovação, a instalação é feita em cada um 
dos pontos e o consumo é obtido pela soma dos medi-
dores.

A implantação de sensores individuais com tecnologia 
de ponta possibilita ainda a medição remota, por tele-
metria. Com o armazenamento dos dados na nuvem, os 
condôminos também conseguem monitorar de perto o 
uso dos recursos em seu imóvel, por meio de um dispo-
sitivo com acesso à internet, agilizando a descoberta e o 
conserto de vazamentos.

A individualização de água traz benefícios para todos 
os condomínios, resolvendo o tema do consumo coletivo 
em assembleias, ajudando os condôminos a conhecerem 
seus hábitos e possibilitando a cobrança justa, pelo volu-
me realmente consumido.

Para que o serviço seja realizado de forma eficiente, 
trazendo valorização para o patrimônio, o ideal é que a 
instalação seja contratada com uma empresa reconheci-
da por sua excelência.

Certificada pelo maior programa de individualização 
do país, o ProAcqua da Sabesp, a IouTility desenvolve 
soluções de medição individualizada tanto para novos 
projetos quanto para construções antigas, utilizando tec-
nologia de ponta.

Solicite um orçamento pelo comercial@ioutility.com.br

Locação de equipamentos reduz 
custos na construção civil

Não obstante a alta do preço dos insumos, a cons-
trução civil está sendo uma área na qual se observa um 
crescimento no Brasil em 2021. De acordo com a Sonda-
gem Indústria da Construção, da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a expectativa é de que o PIB do setor 
deva registrar alta de 4% ao término deste ano. Nesse 
contexto, o mercado permanece aquecido não apenas 

devido ao surgimento de novos empreendi-
mentos, mas também a obras em prédios já 
existentes.

Em todo o país, muitos condomínios es-
colheram o período da pandemia para cons-
truir ou reformar. O momento o qual deman-
dou distanciamento social – diminuindo a 
circulação de moradores em áreas coletivas 
– e também o fato de síndicos e condôminos 
perceberem a necessidade de maiores aper-
feiçoamentos na estrutura no imóvel (já que 
precisaram passar mais tempo isolados) fo-
ram fatores que contribuíram para o aumen-
to da iniciativa por obras, além das outras 
motivações que naturalmente já levavam a 
isso. 

Além do custo com mão de obra e ma-
terial de construção, que está com preços 
altos atualmente, conforme falado, outro 
item que precisa ser cuidadosamente co-
tado e acrescentado ao orçamento é o uso 
de equipamentos. Para tanto, a solução en-
contrada, na maioria das vezes, é a locação 
de máquinas e equipamentos, o que acaba 
sendo a alternativa mais sustentável, já que 
tais elementos dificilmente teriam serventia 
ao condomínio após a obra, sendo, portanto, 
um desperdício de dinheiro adquiri-los. 

Locação de grandes máquinas – Serviços 
diversos, tais como reboco, pintura, constru-
ção, manutenção de fachadas, escavações 
necessitarão de grandes máquinas e estrutu-
ras de suporte: betoneiras, andaimes, com-
pactadores, demolidores, etc. É importante 
lembrar que o custo com aluguel precisa es-
tar calculado desde o início do projeto, para 
evitar surpresas que extrapolem o orçamen-
to no meio do caminho. O síndico, juntamen-
te ao engenheiro responsável técnico pelo 
projeto, deve se certificar da idoneidade da 
empresa que oferece o serviço de aluguel de 
máquinas, checar se tem CNPJ ativo e se tra-
balha de acordo com a NR 18 (“Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção”), norma regulamentadora que 
define as condições de trabalho na constru-
ção civil.

Locação de equipamentos e acessórios – 
Que as máquinas de alto custo valem mais 
a pena serem alugadas isso já é indiscutível, 
porém muita gente ainda não sabe que tam-
bém é possível economizar alugando outros 
itens de menor valor, mas que igualmente só 
servem para a obra e não têm por que serem 
adquiridos pelo condomínio. Carrinhos de 
mão, escadas, escoras, ferramentas elétricas 
(misturador de tinta, esmerilhadeira, lixas, 
serras, roçadeiras), carrinho plataforma de 
carga, gerador elétrico, trenas e outros equi-
pamentos de metragem. 

As opções de locação de máquinas e 
equipamentos são muitas no mercado e 
seguem uma tendência da atualidade que 
é a lógica do “pague e use” e da economia 
compartilhada. Além de evitar despesas des-
necessárias com a aquisição de itens que só 
serão aproveitados por um curto período, 
essa estratégia é mais sustentável, evita ge-
ração de lixo e o acúmulo de “entulhos” no 
condomínio, além de dinamizar a economia. 
Com racionalidade, o condomínio pode in-
vestir seus recursos em ferramentas que de 
fato façam sentido para a rotina do prédio, 
em algo que venha a ser realmente útil em 
longo prazo.

Como individualizar 
água em prédios 
antigos

manutenção
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Decisão de restringir áreas comuns 
não precisa passar por assembleia

Justiça pune com multa condômino 
que reitera condutas antissociais

Conflitos por vagas de 
garagem, barulho excessi-
vo e em horários proibidos, 
comportamentos impróprios 
em áreas comuns, convivên-
cia agressiva com vizinhos, 
desobediência à lei antifu-
mo entre outras normas re-
gimentais... Todas essas são 
queixas que não raramente 
estão presentes em condomí-
nios residenciais. Com algum 
nível de paciência e diploma-
cia – pautando-se também no 
rigor da Convenção – a maio-
ria dos entraves conseguem 
ser resolvidos. 

Contudo, o que fazer quan-
do todas essas condutas dis-
ruptivas partem de uma mes-
ma pessoa? Isto é, quando 
temos um mesmo condômino 
causador de múltiplos proble-
mas. A legislação compreende 
a figura deste indivíduo como 
“condômino antissocial” e 
prevê penalidades. O Códi-
go Civil em seu artigo 1.337, 
estipula que aquele que não 

Em vigência da atual pan-
demia de Covid-19 e com o in-
tuito de obedecer a protocolos 
sanitários visando ao refrea-
mento da transmissibilidade 
do vírus, o síndico tem autori-
dade para restringir o acesso 
às áreas comuns do edifício, 
limitando inclusive a presença 
de visitantes. Por se tratar de 
uma medida de caráter prote-
tivo à saúde pública, entende-
-se que sua decisão não preci-
sa necessariamente passar por 
deliberação em assembleia de 
condomínio e aprovação dos 
moradores. 

Essa foi a compreensão do 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, cuja 36ª Câmara de Direito 
Privado manteve em agosto 
sentença da juíza Gladis Nai-
ra Cuvero, da 2ª Vara Cível do 
Guarujá, que negou pedido de 

outros condôminos, cabe fazer 
algumas ponderações. 

Embora a maioria das deci-
sões que ditem normas coleti-
vas de convivência passem pelo 
crivo dos moradores, o que se 
compreende é que a situação 
contemporânea de emergência 
sanitária impõe desafios inédi-
tos, os quais demandam por 
parte do síndico também uma 
nova postura. 

O que se vive atualmente 
deve ser encarado como um 
momento de exceção. Além 
disso, é válido lembrar que 
medidas de restrição também 
foram determinadas por auto-
ridades públicas, cabendo ao 
condomínio obedecê-las, con-
forme destaca o magistrado 
relator a seguir. 

Para o relator do recurso, 
desembargador Walter Exner, 

cumpre reiteradamente com 
os seus deveres perante o 
condomínio poderá, por de-
liberação de três quartos dos 
condôminos restantes, ser 
constrangido a pagar multa 
correspondente até ao quín-
tuplo do valor atribuído à 
contribuição para as despe-
sas condominiais, conforme 
a gravidade das faltas e a rei-
teração, independentemente 
das perdas e danos que se 
apurem. 

REITERADAS CONDUTAS 
ANTISSOCIAIS

Exemplo disso, recente-
mente, decisão do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios abordou a ques-
tão. A juíza substituta da 3ª 
Vara Cível de Águas Claras 
confirmou decisão liminar 
que determinou que morador 
de condomínio se abstenha 
de praticar qualquer conduta 
contrária às normas de convi-
vência entre os condôminos, 

cotidiano

morador que buscava a anula-
ção de regra que restringiu o 
acesso de visitantes em áreas 
comuns de condomínio. É fato 
que já passados vários meses 
de crise epidemiológica com 
o Coronavírus, as medidas de 
contenção da doença seguem 
sendo polêmicas, inclusive 
dentro dos prédios residen-
ciais. 

Consta nos autos do proces-
so em questão que a filha do 
autor da ação levou convidados 
para a área de lazer do edifício, 
momento em que foi informa-
da quanto à limitação tempo-
rária de pessoas. O morador 
alega que o síndico deveria ter 
consultado assembleia de con-
dôminos antes de estabelecer 
a restrição. No que tange a essa 
alegação, que pode também 
ser o pensamento de vários 

diante da pandemia, “medidas 
como o fechamento ou restri-
ção de acesso às áreas de uso 
coletivo, de grande circulação, 
configuram mais do que di-
ligências e guarda das áreas 
comuns, mas sim medidas ati-
nentes à saúde pública e prote-
ção ao direito à vida”. 

Segundo o magistrado, não 
era o caso de consulta à as-
sembleia, pois as normas de 
restrição foram impostas pelo 

conforme o Regimento Inter-
no do condomínio em que 
vive. De acordo com os autos, 
o réu é acusado de ouvir e 
produzir sons em níveis muito 
altos, capazes de perturbar o 
sossego alheio além de outras 
situações.

O condomínio autor da 
ação afirma que o morador 
já foi notificado e multados 
diversas vezes por condutas 
antissociais e perturbar a paz 
entre os vizinhos do edifício. 
Além dos sons ou ruídos em 
volume acima do permitido, 
ele é acusado de fumar nas 
áreas comuns e praticar atos 
obscenos com uma mulher 
dentro do elevador. Diante 
das inúmeras tentativas frus-
tradas de resolver a situação, 
o complexo habitacional re-
quereu ao Judiciário que o 
condômino fosse compelido 
a cumprir os deveres e proi-
bições estipulados pelo regi-
mento do local, sob pena de 
multa no valor de dez vezes a 

taxa condominial.
Em sua defesa, o réu ale-

ga que sempre honrou com 
seus compromissos, bem 
como buscou respeitar e tra-
tar com cordialidade todos 
os vizinhos. Sustenta que as 
multas foram aplicadas em 
desacordo com as normas do 
condomínio. Relata que o ex-
cesso ocorrido no elevador foi 
praticado por um primo seu 
que visitava o imóvel. Assim, 
requer a nulidade das multas 
e demais penalidades aplica-
das pelo autor.

De acordo com a decisão, 
foram juntadas aos autos três 
notificações de advertência, 
sete notificações de multa, 
duas comunicações de ocor-
rência policial de moradores 
referentes à perturbação do 
sossego alheio e seis reclama-
ções de moradores no livro do 
condomínio, todas atribuídas 
ao réu. Diante disso, a magis-
trada concluiu que restou de-
vidamente comprovado que o 

morador, de forma reiterada, 
infringe as normas condomi-
niais e pratica condutas an-
tissociais que tiram a paz e o 
sossego dos demais residen-
tes do prédio.

“A recalcitrância e a falta 
de bom senso do réu em se 
adequar às normas de convi-
vência do condomínio onde 
vive resta caracterizada pela 
farta documentação juntada 
aos autos pelo autor, que tem 
adotado todas as medidas 
ao seu alcance, sem, contu-
do, obter êxito em refrear as 
condutas irregulares do réu”, 
registrou a magistrada. Sendo 
assim, a julgadora destacou 
que, conforme previsão do 
Código Civil, é possível a ma-
joração de multa pecuniária 
para o condômino que reite-
radamente deixa de cumprir 
com seus deveres perante o 
condomínio. Caso descumpra 
a ordem judicial, o morador 
deverá pagar multa de R$ 
2.500 por cada ato praticado.

legislação

poder público. “Não se des-
conhece que, em condições 
normais, eventuais medidas 
que imponham restrição ao 
direito de propriedade devem 
ser submetidas à deliberação 
em assembleias condominiais 
e necessitam de alteração na 
Convenção de Condomínio”, 
porém “a condição excepcional 
de pandemia demanda a toma-
da de ações rápidas”, conside-
rou. A votação foi unânime.
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sustentabilidade

Em um mundo onde a dis-
ponibilidade de recursos não 
acompanha o mesmo ritmo 
das demandas populacionais, 
uma palavra vem ganhando 
especial destaque: sustenta-
bilidade. Seja para discutir 
aspectos relativos à oferta 
de alimentação, mobilidade, 
consumo consciente ou tam-
bém em relação à arquitetura 
e tipos de moradia, esse tema 
é de extrema relevância, pois 
hoje já existe uma compre-
ensão de que medidas mais 
sustentáveis devem ser ado-
tadas em nome das gerações 
futuras. 

Dentro desse contexto, re-
centemente um empreendi-
mento brasileiro recebeu pela 
primeira vez o prêmio LEED 
Homes Awards 2021 (Leader-
ship in Energy and Environ-
mental Design ou Liderança 
em Energia e Design Ambien-
tal, em português). Trata-se 
de um selo formulado pela US 
Green Building Council (US-
GBC) – organização sem fins 
lucrativos – e entregue a edi-
fícios que praticam medidas 
sustentáveis em todo o mun-
do. Neste ano, o empreendi-
mento condecorado foi o resi-
dencial LLUM Batel, localizado 
em Curitiba (PR). 

Algumas características 
especiais do prédio lhe garan-
tiram a certificação: projeto 
de iluminação com luminárias 
tipo LED, sensores de presença, 
luz natural abundante vinda da 
fachada em pele de vidro; sis-
tema de ar-condicionado efi-
ciente tipo VRF e exaustão dos 
poluentes da garagem contro-
lada por sensores de demanda 
e 23 módulos fotovoltaicos ins-
talados na cobertura que con-
tribuem para suprimento de 
parte da demanda de energia 
da edificação. Como resultado 
de tais modificações, o LLUM 
teve mais de 15% de redução 
de consumo de energia em re-
lação ao padrão de referência 
considerado pelo LEED. 

MAIS
SUSTENTABILIDADE

Sabemos que adotar níveis 
de excelência a ponto de se ob-
ter certificação internacional e 

Como ter um condomínio 
mais sustentável

prêmios não é o objetivo da 
maioria dos síndicos. Contu-
do, é possível melhorar o con-
domínio adotando algumas 
práticas sustentáveis, o que 
já traz um impacto significati-
vo e mais positivo do que não 
adotar nenhuma. Com isso, 
ganha o meio ambiente, ganha 
o condomínio e ganham os 
moradores, uma vez que um 
condomínio mais sustentável 
é também sinônimo de maior 
responsabilidade, economia e 
bem-estar. 

Conforme já citado, a troca 
de lâmpadas comuns por mo-
delos do tipo LED aumenta a 
durabilidade desses produtos 
e diminui o consumo de ener-
gia. Aliás, se esta energia vier 
de uma fonte solar, melhor 
ainda. Com um projeto bem 
dimensionado, é possível eco-
nomizar até 95% da conta de 
luz das áreas comuns a partir 
da captação de painéis fotovol-
taicos. Outra medida que pode 
trazer economia é instalar um 
sistema de reuso de água da 
chuva, a qual pode ser utiliza-
da para fins que não sejam o 
consumo humano, por exem-
plo: lavagem de áreas comuns, 
rega de plantas. 

Outro aspecto importante 
que deve ser manejado em 
um condomínio sustentável é 
como ele lida com seus resídu-
os. O primeiro passo é organi-
zar a coleta seletiva com corre-
ta separação do lixo. A partir 
daí, é possível dar algumas 
destinações aos materiais: ma-
terial orgânico pode servir de 
adubo para as áreas verdes do 
prédio, os recicláveis podem 
ser doados ou vendidos a coo-
perativas, assim como óleo de 
cozinha, que pode ser vendido 
ou doado para ser transforma-
do em sabão. 

De acordo com a entidade 
US Green Building Council (US-
GBC), prédios com políticas de 
sustentabilidade apresentam 
uma redução média de 40% 
no consumo de água e 20% 
nos custos com energia elétri-
ca. Além deste benefício dire-
to, há o benefício ao meio am-
biente, o qual deve ser sempre 
divulgado e estimulado entre 
os condôminos.
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Extintores de incêndio:
conheça os tipos e finalidades

segurança

Embora existam medidas 
preventivas a serem adota-
das, é fato que nenhum edi-
fício – ainda que siga todos 
os protocolos – está comple-
tamente livre de passar por 
uma emergência com fogo. 
Desse modo, em um contexto 
de incêndio, os extintores são 
instrumentos fundamentais 
para controlar a situação e, 
portanto, precisam estar sem-
pre em condições adequadas 
de manuseio. 

É importante que o síndico 
conheça os diferentes tipos, 
bem como suas finalidades 
específicas e a rotina de ma-
nutenções a fim de garantir a 
segurança do condomínio. Pri-
meiramente, é preciso saber 
que os extintores de incêndio 
não são todos iguais por um 
simples motivo: os incêndios 
não são todos iguais. Existem 5 

classificações diferentes para 
determinar esses episódios, a 
partir da origem do material 
que está queimando e essa in-
formação é muito importante 
na hora de saber qual extintor 
usar para combater o fogo. 

Os tipos de incêndio se 
dividem em: Classe A (causa-
do por queima de materiais 
sólidos como madeira, papel, 
tecido); Classe B (combustão 
de líquidos ou gases, como 
gasolina, querosene); Classe 
C (gerado por energia elétri-
ca, como fiações, eletrodo-
mésticos, quadros de força); 
Classe D (relacionados com 
metais combustíveis, como 
magnésio, titânio, potássio, 
lítio, sódio e zircônio) e, por 
fim, a Classe K (ocasionados 
por gorduras, a exemplo de 
óleo de cozinha em frigideiras 
e grelhas).

Assim, temos também dis-
poníveis diferentes tipos de 
extintores direcionados a cada 
tipo de incêndio. Confira: 
• Incêndio Classe A – Usa ex-
tintor com água pressurizada, 
pó químico seco, espuma me-
cânica
• Incêndio Classe B – Usa ex-
tintor com pó químico seco, 
gás carbônico, espuma mecâ-
nica
• Incêndio Classe C – Usa ex-
tintor com gás carbônico, pó 
químico
• Incêndio Classe D – Usa ex-
tintor à base de sais especiais 
(pó químico especial)
• Incêndio Classe K – Usa ex-
tintor com gás carbônico, com 
base alcalina

Prevenção contra incên-
dios é coisa séria, afinal nunca 
sabemos quando será neces-
sário lançar mão das ferra-

mentas de segurança em um 
momento de emergência. 
Portanto, monitorar o pla-
no emergencial e os equipa-
mentos é uma obrigação do 
síndico e isso inclui, é claro, 
a manutenção dos extintores. 
A quantidade, os tipos e a lo-
calização da instalação deles 
são orientados pelo Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombei-
ros (AVCB), documento que o 
condomínio é obrigado a ter e 
manter atualizado. 

Não basta ter os extinto-
res e deixá-los ali no canto 
parados para sempre. Vale 
destacar que eles devem ser 
vistoriados periodicamente 
e recarregados. No caso dos 
que possuem gás carbônico a 
periodicidade recomendada 
é semestral, nos demais anu-
al. A empresa contratada para 
esta tarefa deve seguir normas 

do INMETRO (Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia) e ABNT (NBR 
12962 – Inspeção e Manuten-
ção em Extintores de Incên-
dio), irá verificar as condições 
externas do invólucro e os me-
canismos de funcionamento. 

As normas técnicas ABNT 
trazem um conjunto de re-
quisitos que são recomenda-
dos para que as empresas de 
inspeção, manutenção e re-
carga procedam junto aos ex-
tintores de incêndio.  Após a 
checagem, os técnicos preen-
chem formulário de inspeção, 
com identificação do extintor 
e data da visualização. A pro-
gramação desta manutenção, 
bem como seu custo, já deve 
constar no orçamento anual 
do condomínio e é uma res-
ponsabilidade do síndico pro-
videnciá-la.
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PINTURA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RÁDIO COMUNICAÇÃO

AC SERVIÇOS
Tel.:(13) 3222.3779 - Veja anúncio na CAPA

AFORMA Construções
Tel.:(13) 3018.0090 - Veja anúncio na página 3

REFORMAS E LAUDOS

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 -  Veja anúncio na página 7
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SANVICON
Tel.: (13) 3019.3916 - Veja anúncio na página 3

PROJEXE Engenharia
Tel.: (13) 3227.9068 -  Veja anúncio na página 3

REFORMAS E LAUDOS

TRATA PISO
Tel.: (13) 3239.7968 - Veja anúncio na página 3

BENAZZI Engenharia
Tel.:(13) 3349.8277 -  Veja anúncio na página 3

ENGECON Engenharia e Construção
Tel.: (13) 3234.5919 - Veja anúncio na CAPA

ENGETELLES Engenharia e Construção
Tel.:(13) 3394.4000 - Veja anúncio na página 3

NAUTILUS
Tel.: (13) 3021.0052 - Veja anúncio na CAPA

REMATOPO
Tel.: (13) 377.76- Veja anúncio na CAPA

VISTORIA AÉREA

SERRALHERIA

TRATAMENTO DE PISO

SÍNDICO PROFISSIONAL

REFORMAS E LAUDOS

CONHEÇA A ART & TECK 
Uma empresa que executa reformas em condomínios, construção, impermeabili-

zação e manutenção em geral. Têm profissionais na área de engenharia civil e arquite-
tura. Fazemos seu orçamento sem compromisso.
REFORMA ESTRUTURAL: A recuperação estrutural se faz necessária quando começam 
a aparecer trincas e fissuras nos elementos estruturais que são as lajes, vigas e pilares. 
As trincas costumam aparecer quando a ferragem está oxidada, e isso ocorre quando 
há a penetração de oxigênio que causa a expansão nas barras de ferro aumentando a 
sua secção. 
FACHADA – TROCA DE REVESTIMENTO: Deve ser trocado quando o revestimento da 
fachada existente está se soltando constantemente em vários locais ou quando a re-
posição do mesmo é dificultada pela falta de produto similar no mercado. Estes fa-
tores faz com que o custo da restauração seja alto e muitas vezes não compensa fazer 
a restauração e sim a troca do revestimento, na qual, aliás, a garantia é maior. 
FACHADA – MANUTENÇÂO: As fachadas, bem como as demais áreas do condomínio, 
requer manutenção, e esta deve ser periódica e não há um tempo específico, deve-
se avaliar o aspecto e a necessidade que a fachada esta apresentando. Basicamente 
o que é feito nesse caso é a limpeza de toda a fachada, que é a lavagem. Fazemos a 
recuperação estrutural, quando necessário, das vigas, pilares e vergas das janelas nos 
locais onde houve a deterioração.
TELHADO – CONSTRUÇÂO: Na Construção de um telhado devemos nos preocupar com 
a qualidade da madeira e seu tratamento para evitar o ataque dos cupins. A madeira 
deve ser bem resistente para suportar o peso das telhas sem que ela sofra deforma-
ção. As telhas podem ser de barro ou fibrocimento, mas deve ser definido qual o tipo 
de telha a ser usado, antes que seja montada a estrutura, pois para cada uma das 
telhas a estrutura é diferente. 
TELHADO – REFORMA: Quando é necessário fazer uma reforma ou manutenção do 
telhado é preciso fazer a revisão do madeiramento, pois caso haja alguma peça dete-
riorada ou que tenha sido atacada pelo cupim, esta peça precisa ser substituída por 
uma nova, observando sempre a qualidade da madeira. Há Casos que quando fazem 
a reforma algumas pessoas optam por substituir as telhas de barro por fibrocimento. 
Nesse caso também se faz a revisão do madeiramento, conforme citado.
PINTURA – DECORATIVA: Quando falamos em pinturas decorativas trata-se muitas vez-
es de textura e pinturas especiais. As texturas são feitas utilizando massas de texturas 
acrílicas, as quais são hidro-repelentes.

MARKET MATERIAIS P CONSTRUCAO
A Market prioriza a excelência no atendimento, buscando a satisfação do cliente através 

de promoções e eventos. Fundada em 25/07/1963 no ramo de Indústria de Artefatos de 
Cimento Valença Ltda. comercializando produtos de fabricação própria.

Em 1964 sentindo a necessidade de seus clientes e desejando suprir suas expectativas 
aumentou o seu mix de produtos, alterando sua razão social para Materiais para Con-
strução Market Ltda.

Associou-se a Rede Lar em 1998 com o intuito de realizar parcerias para garantir aos 
seus clientes melhores preços, produtos de qualidade e prazo de entrega. Market materi-
ais de construção tem como foco o segmento de Materiais de Construção em São Vicente. 
Você pode localizá-lo em Avenida Prefeito José Monteiro, 95 no bairro Jardim Independên-
cia em São Vicente, SP. 

MD ANTENAS 33 ANOS DE HISTÓRIA
De nada adianta você ter uma ideia ou um projeto belíssimo, se o valor dele não con-

seguir ser percebido por parte do cliente.
É com esse conceito que foi criada a MD ANTENAS. Fundada em 1988, completou 30 

anos, essa é mais uma empresa brasileira que, por força de seus méritos, vem se desta-
cando pela instalação de novos produtos, e pela revigorarão dos antigos.

Considerando que todo esse período de existência foi de intenso aprendizado, tanto 
pessoal como profissional, para todos os que fizeram e fazem parte dessas historia. Nosso 
objetivo é sempre manter o foco no futuro.

A empresa se mantém em constante atualização, investindo no desenvolvimento de 
qualidade, a fim de atender cada vez mais as necessidades de seus clientes, unindo segu-
rança, conforto e qualidade. A MD Antenas atuam há 33 anos no mercado de Santo/SP e 
região, atendendo principalmente aos condomínios.

Com sua equipe altamente treinada, a MD conta com mão de obra especializada, em 
tudo o que seu condomínio precisa: Alarme; Antena Coletiva; Automação de Portões; 
Cerca Elétrica; CFTV; Inter fonia; Luz de emergência; Vídeo Porteiro; Porteiro Eletrônico 
Coletivo; Monitoramento Digital; Central Interfone; Automatizado Deslizante.

A empresa realiza a vistoria de todo o serviço após ser executado, para que possa ser 
atestada sua perfeita execução e garantia. Trabalhamos com prazos de execução inferiores 
aos estabelecidos em lei, e oferecemos ao condomínio, maior flexibilidade no pagamento. 
A MD Antenas conta com vasta lista de grandes clientes, o que atesta a nossa idoneidade 
profissional e comercial, afinal, nosso trabalho é garantir a sua segurança!
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Síndico também ri!

Uma morena e uma loira estavam passeando. A 
morena disse:
- Veja, um passarinho morto!
A loira olhou pra cima e perguntou:
- Onde?

Loira e morena

O rapaz chega na padaria e pergunta ao padei-
ro:
- Tem sonho?
O padeiro responde:
- Sim, claro!
E o rapaz diz:
- Então acredite nele e faça acontecer!

Tem sonho?

O mordomo do Batman avisa para ele:
- Senhor, o Homem Invisível está lhe esperando.
O Batman respondeu:
- Diga que não posso vê-lo!

Homem invisível

- Você sabe a piada da mulher?
- Não! Como é?
- Melhor eu não te contar, porque é muito difícil 
de entender!

Piada de mulher

O policial militar chegou na sorveteria e pediu 
um sorvete, a moça colocou o sorvete na cas-
quinha e perguntou:
- Seu policial, o senhor quer cobertura?
E o policial:
- Positivo, segure esse três oitão e se esconda 
atrás daquele muro!

Policial na sorveteria

Um prefeito, de uma determinada cidade do 
interior manda seu secretário comprar mil tor-
neiras. O secretário assustado perguntou ao 
prefeito o motivo e o prefeito responde:
- Hoje eu fui ao médico dos óios e ele falou que 
eu tenho 1000 pia.

Mil torneiras

Um pastor estava pregando na praça pública 
dizendo:
- Sai demônio!
E um bêbado responde:
- Não sai não! A praça é pública!

Pregação

Um amigo conta para o outro:
- Meu tio morreu de latinha.
- Como assim?
- Foi nadar numa praia de Pernambuco e dis-
seram pra ele que lá não tinha tubarão, mas lá 
tinha!

Morreu de latinha

Era a primeira vez que a loira entrava em um 
supermercado. Estava olhando as prateleiras e 
encontrou um monte embalagens de leite em-
pilhadas. Ela virou para a mãe e gritou:
- Mãe, venha depressa! Eu encontrei um ninho 
de vacas!

Ninho de vacas

Em uma feira de carros usados, um comprador 
chega até o vendedor e pergunta:
- Aceita cheque?
E o vendedor responde:
- Não sendo meu, eu aceito!

No cheque!

O Joaquim estava caçando perto de um morro 
no Rio de Janeiro.
Logo, ele avista um sujeito voando de asa-delta. 
Ele aponta a espingarda e manda dois tiros.
Fica observando um pouco e diz para o compa-
nheiro de caçada: 
- Oh Manoel, não sei se matei o pássaro, mas 
que ele largou o homem, largou!

O português e a asa delta

No intervalo de um jogo no Beira-Rio, um torce-
dor se vira para o amigo e diz:
- Tchê, quando chegar em casa, vou arrancar a 
calcinha da minha guria!
O outro...
- Mas Bá, por que essa violência toda?
E o cara:
- Está me apertando muito...

Gaúcho

O menino chega em casa no final do ano e diz:
-PAI, tenho uma notícia pra você!
-O que é? -pergunta o pai.
-Você não me prometeu uma bicicleta se eu 
passasse de ano????
-Sim, meu filho.
-Então se deu bem. Economizou um dinheirão.

Bicicleta

Um pedreiro português, no meio da obra, liga 
para casa e diz para a esposa, todo ofegante:
- Ora pois,Mulher, tu nem queiras saber... Esca-
pei de uma boa, caí de uma escada de quinze 
meitros de altura.
- Ai meu Deus, Manoel. E tu estais muito ma-
chucado?
- Não... Nem um pouquinho. Eu ainda estava no 
primeiro degrau.

Pedreiro portuguêsA mãe, preocupada em agradar o filho, pergun-
ta ao Joãozinho:
- Joãozinho, por que é que você já não passa 
tempo com o seu amigo Pedro, ele parece ser 
tão legal?
Joãozinho responde:
- Mãe, você gostaria de passar tempo com al-
guém que fuma, bebe e fala palavrões o tempo 
todo???????
- Claro que não, Joãozinho!
- Pois é mãe, o Pedro também não gosta.

Não gosta
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economia

Com a promessa de aliar 
sustentabilidade, autonomia 
e menores custos mensais, 
a instalação de painéis foto-
voltaicos tem ganhado mais 
e mais adeptos no Brasil, in-
clusive entre os prédios resi-
denciais. Neste caso, o troca-
dilho é perdoável: o mercado 
encontra-se “aquecido”, uma 
vez que a Associação Brasilei-
ra de Energia Solar Fotovol-
taica (Absolar) estima que em 
2021 a geração distribuída 
deva saltar de 4,4 gigawatts 
para 8,3 gigawatts e os inves-
timentos – tanto de consumi-
dores, quanto de fabricantes 
– nesta área, deve girar em 
torno de R$ 17 bilhões. 

Embora saiba-se que a im-
plementação de um sistema 
desta natureza requeira um 
capital considerável de investi-
mento inicial, a procura segue 
em alta. Em primeiro lugar, 
frente às tarifas cada vez mais 
altas cobradas pela energia 
elétrica proveniente de fontes 
ditas “tradicionais” (hidrelétri-
ca, termelétrica), percebe-se 
que o investimento solar “pa-

Energia solar atrai condomínios 
em busca de economia

ga-se” em relativo pouco tem-
po. Em segunda mão, outro 
fator que atrai mais consumi-
dores é o fato de já existirem 
linhas de crédito específicas 
que viabilizam este tipo de 
empreendimento, o que pode 
ser um facilitador quando não 
se tem o montante em dinhei-
ro para destravar o projeto. 

BENEFÍCIOS AOS
CONDÔMINOS

No condomínio, a implan-
tação de um sistema de cap-
tação de energia solar pode 
reduzir a conta de energia em 
até 95% e é válido lembrar 
que, após instalado, este pas-
sa a ser um patrimônio cole-
tivo, com durabilidade média 
de 25 anos, o que agrega ainda 
mais valor ao imóvel. O proje-
to pode ser dimensionado de 
duas formas: para gerar ener-
gia visando a atender apenas 
as áreas comuns do prédio 
ou, além disso, para também 
dar suporte às unidades resi-
denciais. A complexidade em 
ambas situações, obviamente, 
distingue-se. 

De acordo com a engenhei-
ra eletricista Natália Maestá, 
um fator limitante neste pro-
cesso é a disponibilidade de 
espaço para a instalação de 
painéis fotovoltaicos em nú-
mero suficiente. “Desde que 
tenha espaço para a instalação 
dos módulos fotovoltaicos, 
pode-se fazer a geração para 
as unidades domiciliares”, 
afirma. Uma solução possível 
para contornar essa situação 
pode ser o aluguel ou compra 
de terrenos próximos para ge-
ração remota.

A respeito dos aspectos 
legais de se ter uma usina de 
energia “coletiva no condo-
mínio, a engenheira escla-
rece que “para atender ao 
consumo dos residentes do 
condomínio é necessária a 
modalidade “geração compar-
tilhada” que foi regulamenta-
da pela resolução normativa 
687/2015, onde duas ou mais 
pessoas (podendo ser físicas 
ou jurídicas, desde que se-
jam atendidas pela mesma 
concessionária) podem ser as 
proprietárias da usina, e essa 

pode ser de microgeração 
(que possui a central geradora 
de até 75KW) e minigeração 
(de 76KW à 5MW), conforme 
a RN 482/2012”, explica Natá-
lia.

CREDIBILIDADE NA
CONTRATAÇÃO

Com tanta demanda, hoje 
já podemos afirmar que a 
energia solar não é mais a 
“energia do futuro”. Ela já é, 
sem dúvidas, a energia do pre-
sente, e pode ser acessível ao 
seu condomínio! Todavia, um 
aspecto relevante a se des-

tacar é o cuidado na hora de 
escolher uma empresa para 
conceber e executar o projeto. 
Deve-se buscar companhias 
sérias que possuam profissio-
nais especializados em ener-
gia fotovoltaica os quais ga-
rantam todos os detalhes da 
instalação, desde a primeira 
visita técnica até o comissio-
namento que irá validar o pro-
jeto, bem como a execução 
e também os equipamentos 
empregados (que devem es-
tar de acordo com as normas 
vigentes e as boas práticas de 
engenharia).

artigo

* Simone Gonçalves

Na gestão condominial um 
dos momentos mais impor-
tantes é a eleição de síndico, 
seja ele morador ou profissio-
nal, pois ele será o represen-
tante legal do condomínio. 

Por isso tenha sempre em 
mente que para uma gestão 
eficiente é fundamental esco-
lher um bom síndico, assim, 
antes de votar, analise a pro-
posta dos concorrentes!

O trabalho do síndico é es-
sencial à vida condominial e 
o exercício desta função está 
cada vez mais complexo, o 
que consequentemente gera 
maiores responsabilidades.

Independentemente do 
porte, administrar um condo-
mínio não é tarefa fácil, é um 
trabalho que necessita dedi-
cação e conhecimento sobre 
diversas áreas.

Renuncias de síndicos 
ocorrem frequentemente, 
tendo aumentado considera-
velmente nesta época de Pan-
demia.

O Síndico renunciou, o Subsíndico assume até o final do mandato?
Nada impede que o síndico 

renuncie durante seu mandato, 
situação esta que gera muitas 
dúvidas.

O Síndico renunciou, quem 
assume?

Esta é a principal dúvida 
quando um síndico opta por re-
nunciar ao cargo.

Conforme legislação, dentre 
os vários deveres do síndico está 
o de “representar, ativa e pas-
sivamente, o condomínio, pra-
ticando, em juízo ou fora dele, 
os atos necessários à defesa dos 
interesses comuns”.

Havendo dúvidas sobre situ-
ações que envolvem condomí-
nio, primeiramente, é necessário 
analisar o que diz a legislação, 
convenção e regimento interno 
sobre o assunto.

No caso da renúncia do 
síndico, muitos entendem que 
quem assume, de forma direta, 
é o subsíndico, o qual exercerá o 
chamado “mandato-tampão”, e 
na falta deste outra pessoa, ge-
ralmente um dos conselheiros.

No entanto, na prática, não 
é tão simples assim!

O Código Civil dispõe que “a 
assembleia escolherá um síndi-
co, que poderá não ser condô-
mino, para administrar o condo-
mínio, por prazo não superior a 
dois anos, o qual poderá reno-
var-se”.

Desse modo, apenas o síndi-
co eleito é o representante legal 
do condomínio.

Logo o subsíndico, em caso 
de renúncia, conforme prazo es-
tabelecido na convenção deverá 
convocar, urgente, uma assem-
bleia a fim de eleição de novo 
síndico.

Havendo interesse do sub-
síndico em assumir a função de 
síndico, este deverá candidatar-
-se na assembleia na qual have-
rá a votação para tal, que tam-
bém elegerá novo subsíndico e 
conselho, se for o caso.

O subsíndico não é represen-
tante legal do condomínio, so-
mente poderá exercer a função 
pelo período até a convocação 
da assembleia para nova elei-
ção.

A figura do subsíndico tem 
como atribuição básica substi-

tuir o síndico quando houver im-
pedimento eventual, como por 
exemplo, uma viagem.

Tratando-se de impedimen-
to definitivo, como a renúncia e, 
também, em casos de destitui-
ção ou falecimento é essencial 
seja eleito um novo síndico.

A urgência de uma nova elei-
ção tem seus porquês, dentre 
eles, a situação de que quando 
um síndico deixa o cargo, o novo 
síndico é quem assume a conta 
bancária do condomínio e as de-
mais responsabilidades.

Importante salientar que o 
gerente da instituição financeira 
somente pode passar informa-
ções e/ou autorizar movimen-
tações ao síndico devidamente 
eleito, com comprovação em 
ata.

Além disso, a cada transição 
de síndico é necessário atualizar 
o cadastro junto à Receita Fede-
ral, sendo requisito apresentar a 
ata da assembleia que elegeu o 
novo síndico. 

A ata, a qual deve ser regis-
trada em cartório, é documento 
essencial para que o novo síndi-

co seja reconhecido como res-
ponsável legal junto à Receita 
Federal.

Portanto, quando o síndico 
renuncia, o subsíndico não as-
sume, de forma direta, até o 
final do mandato!

No caso de condomínio 
“multitorres” é comum a ges-
tão condominial ser descen-
tralizada, ou seja, cada torre 
tem seu próprio subsíndico, 
por isso é imprescindível a 
analise da convenção e ata de 
eleição a fim de identificar se 
há regra específica quanto a 
renúncia e/ou eleição.

A renúncia é um direito do 
síndico, porém este deve ava-
liar a situação a fim de evitar 
riscos e prejuízos ao condomí-
nio.

Conheça nosso Blog e ca-
dastre-se para receber gratui-
tamente conteúdos e atualiza-
ções. http://simonegoncalves.
com.br/blog/

* Simone Gonçalves é advo-
gada e Consultora Especialis-
ta em Direito Imobiliário

Email:contato@simonegoncalves.com.br


