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Admissão/Demissão – comunicar 
o Ministério do Trabalho até o dia 
7 do mês seguinte. Recolhimento 
do INSS até o dia 20 do mês sub-
sequente. Recolhimento do FGTS 
8,0% sobre a folha de pagamento, 
até o dia 7 do mês seguinte.
Recolhimento do PIS, 1% sobre a 
folha de pagamento até o 25° dia do 
mês seguinte, o ISS sobre o serviço 
prestado. Não havendo expediente 
bancário deve ser pago antecipada-
mente. 
Deduções:
1) R$189,59 por dependen-
te;
2) R$1.903,98 por aposen-
tadoria (apenas uma) a quem já 
completou 65 anos;
3) Pensão alimentícia;
4) Valor de contribuição 
pago no mês à Previdência Social.

20% Sobre a Folha, como parcela 
do 
condomínio: 2% (com aplicação do 
FAP*, cai para 1%), contribuição de 
acidente de trabalho (2% para risco 
médio e 3% para risco máximo); 
4,5% sobre a Folha, contribuição de 
terceiros (SESC, SENAI,etc);

Salário Família – Até R$1.425,56 = 
48,62 (FAP*: é o FATOR ACIDEN-
TÁRIO DE PREVENÇÃO, que pode 
variar de 0,5 a 2,00%, para con-
domínios e sempre 0,5).

Trabalhador assalariado  Alíquota 
(%)** 

Salário Contribuição 
Até     1.100,00                          7,5
De 1.100,01 até  2.203,48         9,0
De 2.203,49 até 3.305,22       12,00  
De  3.305,23 até 6.433,57      14,00  

Atenção: Pagamento até o dia 20 
do mês subseqüente ao de com-
petência. Não havendo expediente 
bancário deve ser pago antecipada-
mente. A partir desse vencimento, 
multa de 0,33% ao dia, com limite 
de 20%, juros 1% + Selic acumu-
lada. Na dúvida, consulte o Núcleo 
de Orientação ao Contribuinte do 
INSS. 0800780191 

** Alíquotas para determinar base 
de cálculo do IRRF: 7,5%, 15%, 
22,5%, 27,5%

OBRIGAÇÕES GPS 

CONTRIBUIÇÃO INSS

IMPOSTO DE RENDA
Base Cálculo                                     Alíquota                          A deduzir
Até R$1.903,98                                                                             isento
De   R$1.903,99 até  2.826,65             7,5%                           R$142,80
De   R$2.826,66 até  3.751,05           15,0%                           R$354,80
De   R$3.751,06 até  4.664,68           22,5%                           R$636,13
Acima de R$4.664,68                         27,5%                           R$869,36
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TECNOLOGIA EM IMPERMEABILIZAÇÃO

INFILTRAÇÕES NA 
MANTA ASFÁLTICA?

Temos a solução ideal para eliminar 
infiltrações com tecnologia

sem quebrar o piso!

INJEÇÃO  MELHOR  é a e mais

EFICAZ SOLUÇÃO REPARATIVA 

para ELIMINAR INFILTRAÇÕES!

(41)3149-5898
0800 591 3019

www.vedafacil.com.br

 Enfim chegamos 
a mais um mês de no-
vembro” E mais uma vez, 
com justiça, celebraremos 
um Dia do Síndico de-
sejando a todos os nos-
sos fiéis leitores e todos 
os síndicos e síndicas 
do Brasil um excelente 
30 de novembro, para-
benizando-os pelos ser-
viços prestados e pelo 
espírito de coletividade 
ao assumir esta função. 
 Sabemos que 
as atribuições legais 
deste cargo estão pre-
vistas no artigo 1348 
do Código Civil. Entre 
elas: convocar a assem-
bleia dos condôminos; 
prestar contas à assem-
bleia; elaborar o orçamen-
to do condomínio; realizar 
o seguro da edificação; 
cumprir e fazer cumprir 
a Convenção, o Regi-
mento interno e as deli-
berações das assembleias. 

 Em princípio, a 
lista não nos pareceria tão 
longa se não fossem as 
“entrelinhas”. Ao prever 
o cumprimento da Con-
venção, a lei espera do 
síndico múltiplos papéis. 
Existem obrigações rela-
cionadas a manutenções, 
zeladorias, obras, normas 
técnicas, legislações tra-
balhistas, gestão de fun-
cionários, tributos e en-
cargos, demandas internas 
de comunicação e manejo 
de conflitos e muito mais. 
Além disso, soma-se o 
fato de os condomínios 
atuais estarem cada vez 
mais populosos e mui-
tos agregarem um maior 
grau de complexidade. 
 É por isso que, 
muitas vezes, não exage-
ramos ao dizer que o 
síndico é essencialmente 
um indivíduo multitare-
fas ou, pelo menos, deve 
ser um curioso, visto que 
há de se buscar entender 

um pouco de cada coisa 
para prover uma melhor 
administração: entender 
o mínimo de manuten-
ção (elétrica, hidráulica, 
higienizações), cobran-
ças, aspectos contábeis e 
jurídicos, ter habilidades 
de comunicação e reso-
lutividade. Além disso, 
é claro, boa vontade 
para representar os in-
teresses da coletividade.
 Diante de tal 
cenário desafiador, é 
natural que o síndico ne-
cessite de um apoio para 
desempenhar suas fun-
ções da melhor maneira 
possível, beneficiando o 
todo. Por isso existem as 
administradoras de con-
domínio, como forma de 
prover um suporte, aju-
dando a preencher lacu-
nas que possam existir 
na administração condo-
minial, partilhando as-
sim as responsabilidades 
de coordenar as deman-

das, embora o represen-
tante legal do condomínio 
seja, em última instância, 
o síndico ou a síndica. 
 Nesta caminhada 
de buscar conhecimento, 
atualização e informação 
de qualidade, o gestor 
conta também com toda a 
tradição já consolidada há 
mais de duas décadas do 
Jornal do Síndico. Nosso 
veículo de comunicação 
especializado em pau-
tas de interesse condo-
minial busca auxiliar o 
síndico em sua trajetória, 
fornecendo notícias, ar-
tigos, dicas de como 
melhorar o condomínio. 
Aqui você também en-
contra sempre um for-
necedor para aquilo que 
precisa, entre os contatos 
dos nossos mais diver-
sos parceiros comerciais. 
Desejamos a todos um 
Feliz Dia do Síndico!

Os editores
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CREA-PR 153.697
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J.C. BATISTA CONSTRUÇÕES
SOLUÇÕES PARA OBRAS EM CONDOMÍNIOS

Impermeabilização do Terraço

Impermeabilização 
de Caixa d’água

Selantes para 
junta de Dilatação

Pastilhas e
Rejuntes

Impermeabilização 
de Fachadas

Impermeabilização 
de Reservatórios 
Subterrâneos

Textura e
Grafiato

Textura 
Projetada

Pinturas
Internas

Pinturas
Externas

Pintura de
Pisos de Garagens

Tratamento de Estruturas

Pinturas de Demarcação

Juntas de Piso

Pisos/Paver e Outros

Limpeza de Fachadas

Reparos e
Reestruturação de
Fachadas

Construção e
Reforma de Telhados

Funcionários
Registrados e com
Treinamento NR35

www.jcbatistaconstrucao.com - batistaconstrucao@gmail.com

3206-2944
9 9921-1759 |    9 9921-3964

Parcelamos sua
obra em até 24x

Especial * Cecilia Lima

5 Mitos e verdades sobre os síndicos de condomínio

 O dia 30 de no-
vembro é a data destinada 
às celebrações em hom-
enagem ao Dia do Síndico. 
Dignas homenagens, diga-
se de passagem, visto que 
essa figura exerce impor-
tante papel no contexto do 
condomínio edilício. Ao as-
sumir esta posição de lide-
rança, o síndico representa 
os interesses da coletividade 
e é por eles que irá traba-
lhar, 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. Con-
tudo, o que nem sempre se 
sabe é exatamente quais são 
as atribuições e obrigações 
deste cargo, bem como até 
onde vai a autoridade dele, 
embora essas sejam de livre 

acesso público, uma vez 
que as funções e deveres do 
síndico estão descritas no ar-
tigo 1.348 do Código Civil, 
ou seja, são previstas em lei.
 Devido ao desconhe-
cimento 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 pos-
to. Confira agora 5 mitos 
e verdades sobre o tema. 
1 – Síndico tem direito a 
salário – Verdade. O termo 
correto neste caso não seria 
“salário”, pois não se trata 
de uma relação de trabalho 
formal. Entretanto, o síndico 
pode sim ser remunerado 
pelo tempo que dedica à ad-
ministração do condomínio 
desde que este pagamento 
esteja previsto na Conven-
ção (aprovação por 2/3 da 

assembleia). A gratificação 
pode ser indireta (isenção da 
taxa condominial) 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 in-
divíduo a ter sua privacidade 
ou sossego invadidos a qual-
quer momento para resolver 
demandas do condomínio. 
O síndico pode estabelecer 
horários para se dedicar a 
isso e é recomendável que 
estabeleça um canal de co-
municação fixo com o qual 
os moradores possam entrar 
em contato formalmente para 
apresentar queixas ou su-
gestões (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 limitado às unidades 
privativas, necessitando de 
permissão para qualquer tipo 
de vistoria. Contudo, abre-
se exceção em casos extre-
mos, quando há riscos para a 
saúde ou segurança. Por ex-
emplo: se há vazamento de 
gás e o morador não está em 
casa ou se há indícios de vio-
lência doméstica/acidentes. 
4 – O síndico não pode ex-
por os inadimplentes – Ver-
dade. O Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) diz 
que é crime utilizar de amea-
ça, coação, constrangimento 
físico ou moral, fazer afirma-
ções falsas para amedrontar 
o consumidor ou perturbá-lo 
em seu local de trabalho, des-
canso ou lazer. A exposição 
pública dos nomes dos ina-
dimplentes se configura 
nesse tipo de situação, bem 
como outras tentativas de in-

timidação como negar acesso 
a elevadores ou áreas de la-
zer, desativar tags de acesso à 
portaria ou recolher controle 
de portão eletrônico, 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 prati-
cadas em sua gestão com 
algum prejuízo causado ao 
condomínio. Portanto, sua 
responsabilidade civil e 
criminal não termina imedia- 
tamente junto ao término do 
mandato ou destituição do 
cargo. Em outras palavras, 
deixar de ser síndico não 
livra a pessoa de responder 
pelo que praticou enquan-
to estava como gestora.  

A autora é  colaboradora
do Jornal do Síndico
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fi nocreditocondominios

fi nocreditocob

fi nocredito

fi nocredito.com.brQuem tem Finocrédito,
não tem com o que se 

preocupar. Solicite
uma proposta.

Ser síndico não precisa ser sinônimo 
de dor de cabeça. Com a Finocrédito, 
você tem  a sua tranquilidade garantida.

Inadimplência
no condomínio?

Com a Finocrédito
não tem sofrimento.

Tem
solução. ANTECIPAÇÃO INTEGRAL

A Finocrédito assume a cobrança de
todas as unidades e o melhor: assegura ao 

condomínio 100% da receita mensal,
mesmo que os moradores não

paguem o boleto em dia. 

Repeteco *Rodrigo Karpat

Condomínios:Prestação de Contas
 A prestação de contas 
é uma obrigação do síndico 
instituída pelo artigo 1.348, 
VIII do Código Civil, o qual 
aduz dentre outras obrigações 
do síndico a de prestar contas 
em assembleia anualmente 
ou, frise-se, quando exigidas. 
 Desta forma, para que 
a gestão seja transparente, é 
salutar que o síndico contrate 
empresas de gestão condo-
minial que disponibilizem os 
balancetes de forma analítica 
mensalmente atrás de portais 
na internet com acesso restrito 
aos condôminos, bem como, 
de forma sintética disponibi-
lize a prestação de contas no 
boleto de condomínio ine-
rente ao mês anterior. Deve o 
síndico e sua administradora 
prestar a qualquer tempo os 
esclarecimentos necessários 
a gestão, lembrando-se sem-
pre que tais solicitações não 
atentam contra o síndico ou não 
contam desconfiança neces-
sariamente, pois assim como 
uma empresa deve prestar es-
clarecimentos aos seus sócios, 
o síndico deve prestar esclare-
cimentos aos condôminos. 

 Uma vez ao mês a pas-
ta de prestação de contas con-
tendo a movimentação do mês 
anterior, com os documentos 
originais, deve ser entregue 
pela administradora ao síndi-
co e demais membros do cor-
po diretivo para análise e con-
siderações. Documento que o 
condômino pode ter acesso. 
 As pastas devem ficar 
preferencialmente no con-
domínio e serem disponibili-
zadas aos condôminos sempre 
que solicitadas. Porém, por se 
tratar de documentos origi-
nais, se tem por hábito que 
as mesmas sejam examinadas 
junto com um representante 
do condomínio ou administra-
dora, nada de irregular na so-
licitação.  E caso o condômi-
no queira fazer uma análise 
mais profunda, poderá solici-
tar cópia das pastas à admi-
nistradora mediante o paga-
mento das despesas com o 
xerox e envio dos documentos. 
 Não obstante os 
Tribunais entendam que os 
condôminos não tenham le-
gitimidade para requerer 
em Juízo de forma isolada 

ação de prestação de contas. 
Tem o condômino o direito 
de exigir que as contas se-
jam prestadas nos termos do 
1.350§ 2o do Código Civil 
uma vez ao ano em assem-
bleia. O que é diferente de 
pedir prestação de contas. 
 Quanto a ilegit-
imidade do condômi-
no isoladamente pe-
dir prestação de contas: 
 AÇÃO DE PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS – Ilegi-
timidade do condômino para, 
individualmente, exigir con-
tas do síndico – Artigo 22, § 
1º, alínea f, da Lei 4.591/64 
– Compete ao síndico pre-
star contas à assembleia dos 
condôminos, não cabendo a 
um ou alguns condôminos, 
de forma individual postular 
tais contas– Sentença man-
tida. Apelação não provida.
(TJ-SP - APL: 
10034923720158260590 SP 
1003492-37.2015.8.26.0590, 
Relator: Sá Moreira de 
Oliveira, Data de Julgamen-
to: 19/10/2015, 33ª Câmara 
de Direito Privado, Data de 
Publicação: 20/10/2015)

 Cabe ao condomínio 
ou ao condômino nos ter-
mos do Art.1.350, pará-
grafo 2º, do Código Civil, 
requerer a assembleia para 
a prestação de contas e 
não ingressar com ação de 
prestação de contas contra 
o síndico. Nesse sentido:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO 
AÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DESPESAS 
CONDOMINIAIS ILEGIT-
IMIDADE PASSIVA DO 
CONDOMÍNIO CONTAS 
DO SÍNDICO QUE DE-
VEM SER JULGADAS 
PELA ASSEMBLEIA, 
CABENDO AO CON-
DOMÍNIO, NA OMISSÃO, 
EXIGIR A SUA APRE-
SENTAÇÃO. SENTENÇA 
TERMINATIVA CONFIR-
MADA. Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 
00438044320098260506 SP 
0043804-43.2009.8.26.0506, 
Relator: Edgard Rosa, Data 
de Julgamento: 06/11/2014, 
25ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publica-
ção: 06/11/2014)( GRIFEI)
 De toda forma, é cer-

to que a prestação de contas é 
e sempre será o calcanhar de 
Aquiles do síndico, não por 
que este tenha cometido algu-
ma irregularidade, mas porque 
uma assembleia mal condu-
zida, ou a falta de clareza ao 
apresentar as contas poderá 
acarretar em não aprovação da 
mesma. Sem se falar em dis-
sidências políticas que podem 
levar a não aprovação de con-
tas, pura e simplesmente por 
falta de empatia com a gestão. 
 Para esses casos o re-
médio é o sindico saber ger-
enciar a prestação de contas, 
contratando empresa admi-
nistradora de primeira linha 
para fazer o balancete, for-
mular resumo e apresentação 
do resultado da gestão em 
assembleia. Uma auditoria 
independente também mini-
miza riscos da gestão, e mui-
tas vezes supre conselheiros 
desinteressados, que na hora 
da prestação de contas aca-
bam por atrapalhar a aprova-
ção quando não assinam as 
pastas de prestação de contas. 
A autora é colaboradora do 

Jornal do Síndico
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não tem com o que se 

preocupar. Solicite
uma proposta.

Ser síndico não precisa ser sinônimo 
de dor de cabeça. Com a Finocrédito, 
você tem  a sua tranquilidade garantida.

Inadimplência
no condomínio?

Com a Finocrédito
não tem sofrimento.

Tem
solução. ANTECIPAÇÃO INTEGRAL

A Finocrédito assume a cobrança de
todas as unidades e o melhor: assegura ao 

condomínio 100% da receita mensal,
mesmo que os moradores não

paguem o boleto em dia. 

Legislação *Cecilia Lima

Locação de curta temporada: Morador consegue 
na Justiça anulação de multas por 

praticar aluguel em aplicativo
 Nos últimos anos, vi-
mos surgir diversas platafor-
mas digitais que aproximam 
clientes e fornecedores de 
serviços diversos por meio 
da internet: vendas, trocas, 
transporte, alimentação e, en-
tre esses, um dos nichos que 
teve sua ascensão foi o de 
hospedagem de curta tempo-
rada. Se para algumas pessoas 
esta representa uma oportuni-
dade de negócio e obtenção 
de renda, para outros signifi-
ca transtorno e preocupação. 
 O tema dos aluguéis 
por curta temporada vem 
sendo um entrave comum 
em condomínios residenciais 
por todo o Brasil, especial-
mente nas grandes cidades e 
naquelas com ofertas turísti-
cas. Isso se deve às mudanças 
na rotina que sofre alguns 
prédios, por terem um alto 
fluxo de “moradores” no-
vos 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 posição de síndicos e de 
condôminos que se incomo-
dam com a alta rotatividade 
propiciada pelos anúncios em 
aplicativos – a exemplo do 
Air BNB ou do OLX – ale-
gando transtornos à seguran-
ça e sossego da coletividade, 
por outro lado temos também 
a posição de condôminos 
proprietários que, como tais, 
querem exercer seu direito de 
propriedade e para tanto de-
fendem o direito natural do 
proprietário a locar seu imó-
vel por temporada, limite de 90 
dias, (conforme regulamenta 
a Lei 8.245-91 especifica-
mente nos artigos de 48 a 50).
 Conforme esperado, 
esta controvérsia motiva di-
versos litígios judiciais e, aos 
poucos, vai-se construindo 
um entendimento sobre o 
tema, que é algo tão recente 

em nossa sociedade. Em abril 
deste ano, a 4ª Turma do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) 
ratificou – ao julgar o re-
curso especial nº 1.819.075/
RS – a possibilidade de um 
condomínio chegar a proibir 
locações de curta temporada, 
bem como o fracionamento 
de imóvel (aluguel de cômo-
dos separadamente), fazendo 
como intermediário ou não 
o uso de ferramentas ele-
trônicas a exemplo do apli-
cativo Air BNB ou similares. 
 Embora o entendi-
mento da Corte Superior não 
seja vinculante, isto é, não é 
obrigatório ser seguido por 
todos os demais juízes, ele 
dá força à ideia de que, pri-
meiro, é preciso rever os 
limites permitidos às loca-
ções em edifícios exclusiva-
mente residenciais de modo 
a vetar eventuais desvios de 
destinação do imóvel e, se-
gundo, o condomínio deve 

ter autonomia para regula-
mentar – por meio de assem-
bleia e registro em conven-
ção – os termos adequados 
para a locação por tempo-
rada em suas dependências. 
 Novos desdobramen-
tos – Mais recentemente, a 
Vara do Juizado Especial Cí-
vel e Criminal da Comarca de 
Vinhedo (SP) anulou 2 multas 
impostas por condomínio 
(um total de R$2.055,00) a 
proprietário que alugou apar-
tamento para terceiros via 
plataforma virtual, bem como 
determinou que não sejam 
impostas sanções ou criados 
empecilhos em razão das lo-
cações realizadas por qual-
quer meio, pelo menos até 
que convenção de moradores 
vede expressamente a con-
duta. O proprietário entrou 
na Justiça a fim de reverter 
as sanções e conseguir o di-
reito 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 magis-
trado, o aluguel por meio de 
plataforma virtual só pode ser 
proibido se os moradores do 
condomínio expressamente 
determinarem que tal locação 
viola o uso residencial. “Per-
tence às pessoas envolvidas 
o poder de declarar que esse 
tipo de contrato extrapola os 
limites lícitos do exercício do 
direito de propriedade, decla-
ração que deve estar expressa 
na convenção de condomínio 
ou no estatuto da associação 
que reúne os moradores dos 
loteamentos fechados”, es-
creveu o juiz. “Ausente ve-
dação expressa, mantém-se 
incólume o direito de pro-
priedade e o poder do pro-
prietário de celebrar locações 
para temporada”, concluiu.
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ESPECIALIZADOS EM TELHADOS

* Construção e reforma de telhados,

* Revitalização predial,

* Lavagem com máquina de pressão regulável,

* Pintura lisa, textura e grafiato,

* Reposição e revestimentos de pastilhas,

* Impermeabilização,

* Calafetação de janelas,

* Revitalização e manutenção de fachadas de 

pele de vidro que se encontra com infiltrações.

Mármore e granito: saiba como preservar 
a beleza das pedras naturais

  O mármore e o 
granito são pedras nobres 
frequentemente utilizadas na 
arquitetura dos condomínios, 
pois com elas, transmite-se 
a imagem de imponência, 
elegância e sofisticação. 
Outras características que 
fazem com que esses ma-
teriais sejam um clássico 
atemporal é a versatilidade 
– podem ter diversas des-
tinações – e também a boa 
durabilidade e resistência. 
 Seja com a finali-
dade de recobrir escadarias, 
muretas, bancadas, paredes 
externas ou internas, bem 
como pisos, seja qual for a 
pedra eleita - o mármore ou o 
granito – cumpre bem o seu 
papel. Contudo, para preser-
var as características origi-
nais e garantir todas as quali-
dades prometidas, alguns 
cuidados devem ser tomados 
pela equipe de manutenção.

 Para a limpeza de 
peças em mármores e grani-
tos nunca devem ser usados 
produtos químicos abrasi-
vos, visto que esses podem 
aumentar a porosidade da 
pedra, favorecendo o sur-
gimento de manchas, além 
de deixá-los com aspecto 
sem brilho e textura áspera. 
Agentes à base de hipoclo-
rito de sódio (água sanitária), 
amoníaco, soda cáustica ou 
qualquer ácido estão proscri-
tos! Instrumentos que possam 
riscar ou arranhar (escovas, 
vassouras de cerdas duras, 
palha de aço, etc.) devem ser 
evitados pelo mesmo motivo. 
 A higienização pode 
ser realizada apenas com 
água e sabão de pH neu-
tro, sempre secando após, a 
fim de evitar manchas. Esse 
cuidado com a pigmentação 
é importante, pois alguns 
tipos de pedra (sobretudo 

as de coloração mais clara) 
têm uma facilidade maior 
a alterarem sua coloração 
natural, devido a capaci-
dade da pedra em absorver 
líquidos em certa medida. 
 Desse modo, a colo-
cação 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-
tes, materiais com corantes 
fortes, ferrugem, entre ou-
tros colorantes, são inimigos 
máximos da sua pedra natu-
ral e poderão causar danos 
irreversíveis a ela. É impor-
tante deixar avisos em locais 
visíveis aos condôminos em 
áreas de uso comum, solici-
tando a rápida higienização 
caso algo seja derramado. 
 Além da manuten-

ção de rotina, é possível dar 
uma turbinada no aspecto 
geral das peças em mármore 
e granito com produtos de 
uso profissional e polimento. 
Mas, atenção, esses só devem 
ser manipulados por equipe 
especializada, sob o risco de 
o suposto “benefício” resul-
tar em prejuízo. É preciso 
alertar que há produtos desti-
nados a mármore são proibi-
dos para granito e vice-versa, 
haja vista que são pedras de 
origens geológica distintas.

Saiba mais

  Tanto o mármore 
quanto o granito são pedras 
extraídas da natureza com 
variadas cores e texturas, as 
quais passam por um proces-
samento que vai da extração, 
posterior laminação e poli-
mento, até chegar às mãos 
do consumidor final. A pri

meira é uma rocha metamór-
fica de origem calcária 
que passou por condições 
de temperatura e pressão 
elevadas para se formar. Já 
a segunda pedra, o granito, 
é um tipo de rocha ígnea 
com aspecto mais grosseiro 
em que se consegue identi-
ficar os principais compo-
nentes: feldspato e quartzo. 

A autora é colaboradora do 

Jornal do Síndico

16 ANOS ATUANDO NA ÁREA E 
GARANTINDO A INADIMPLÊNCIA.

Envio de proposta imediato.

97401-5877

@presmalumap

www.presmalumap.com.br

Temos a de que essa é a   certeza

melhor contratação que você podia fazer.

Ao adquirir nossos serviços irá 

r .receber, também, benecios exclusivos

Não perca a oportunidade de 

 garanr a do mercado menor taxa

para seu condomínio!

Rua General Mario Tourinho, 1810 
Salas 21 a 23

15
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ATOSS
ELEVADORES

 De acordo com o 
IBGE, o Brasil possui 28,8 
milhões de domicílios com, 
pelo menos, um cachorro e 
mais de 11,5 milhões com al-
gum gato. Muitos desses pets 
estão vivendo atualmente em 
condomínios residenciais e, 
infelizmente, nem todos nas 
melhores condições de cui-
dados, o que é uma situação 
que chama a atenção para o 
tema, visto que no período 
de pandemia houve um au-
mento de ocorrências de 
violência contra animais. 
 Nesse contexto, há 
poucos meses, em setem-
bro de 2020, foi sancionada 
aquela que ficou conhecida 
como “Lei Sansão”, a qual 
reforça a punição a quem 
maltratar animais domésti-
cos, especialmente cães 
e gatos. É válido lembrar 
a concepção de “maus-
tratos” vai muito além de 
bater no animal, há outros 

tipos de violência às quais 
vizinhos e funcionários 
do condomínio devem es-
tar também vigilantes. 
 Abandonar o animal; 
deixá-lo em local insalubre, 
sem condições adequadas 
de higiene ou alimentação; 
mutilar o corpo; promover 
rinhas e competições; bem 
como utilizar métodos pu-
nitivos baseados em dor 
e sofrimento com a finali-
dade de treinamento, exi-
bição ou entretenimento 
são práticas consideradas 
abusivas e que devem ser 
prontamente denunciadas. 
 Sobre a Lei 14.064 
(Lei Sansão que aumentou 
a pena de reclusão, de 2 a 5 
anos, multa e proibição da 
guarda para quem maltratar 
cães e gatos), a advogada 
Suse Kleiber enxerga pro-
gressos. “Penso que tal au-
mento de pena demonstra 
um avanço civilizacional 

pretendido e esperado des-
de a primeira legislação de 
1934 que tratou do tema e 
segue as mesmas diretri-
zes de amparo e proteção 
aos animais vistas noutros 
países do mundo. Registro 
que há um projeto de lei em 
trâmite para alterar o Có-
digo Civil e a Lei 9.605/98 
(PL 6054/2019 (anterior 
PL 6799/2013) e retirar dos 
animais o status de “coisa”, 
pois, reconhecidamente eles 
têm sentimentos, são seres 
sencientes e devem ter abri-
go legal amplo”, comenta.
 Dra. Suse Kleiber, 
atuante na área de Direito 
Condominial, explica que 
também há atualmente em 
curso projetos de lei que pre-
tendem tornar obrigatória 
a denunciação de violência 
animal nos condomínios (as-
sim como já foi aprovado em 
relação à casos de agressão a 
mulheres), contudo isso ainda 

não foi efetivado. “O ideal é 
educarmos nossos condômi-
nos visando impedir que 
maus-tratos aconteçam den-
tro de nossos condomínios, 
pois essa prática é criminosa, 
bem como apresentar regras 
simples para que a saúde, se-
gurança e sossego não sejam 
ameaçados e a harmonia seja 
constante nas comunidades 
condominiais e os animais 
protegidos, já que os vi-
zinhos podem fazer cessar 
atos que afetem a esses re-
quisitos inerentes ao direito 
de vizinhança, conforme pre-
vê o artigo 1.277, do Código 
Civil”, defende a advogada. 
 Para a especialis-
ta, é perceptível que todos 
têm direito à proteção: os 
condôminos vizinhos à uni-
dade que guarda um animal, 
assim como, esse animal que 
necessita de alimentação e 
ambiente adequados, livre 
de qualquer tipo de sofri-

mento. Desse modo, ela cita 
como exemplos de canais 
aos quais se pode reportar 
maus-tratos: “no estado de 
São Paulo temos as Delega-
cias Especializadas em Pro-
teção Animal (DEPA) e os 
registros podem ser feitas 
pela internet, as polícias civil 
e militar podem ser aciona-
das, o centro de controle de 
zoonoses também pode aju-
dar. Em São Paulo, quem 
comprovadamente cometer 
maus-tratos aos animais, 
fica impedido de obter guar-
da por 5 anos (Lei 16.308/ 
13 de setembro de 2016)”, 
orienta a advogada. Em 
outros municípios brasileiros, 
esses canais também podem 
ser procurados caso seja 
identificada uma situação 
de abuso no condomínio. 

A autora é colaboradora do 

Jornal do Síndico

Maus-tratos a animais: 
condôminos não podem ser omissos

*Cecilia Lima
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By | A 3Soluções
Inteligentes

(41) 4114-8501 | 99518-0788

R. Dr. Pedrosa, 140 - Loja C
Galeria Ed. Julio Manfredine Jr 
Centro - Curitiba/PR

@a3cooperkap

SOLUÇÕES CONDOMÍNIOS   COMPLETAS PARA

Tapetes
Personalizados

Tapetes
para Elevador

Pisos para
áreas úmidas

Pisos emborrachados
para academia

Grama 
Sintética

Protetor 
de Elevador

 A internet trouxe 
muitas facilidades à vida 
cotidiana e uma delas foi 
justamente o fácil acesso a 
mercadorias dos mais di-
versos 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 enco-
mendas em suas portarias. 
 Com a chegada da 
pandemia de Covid-19 ao 
Brasil, em março de 2020, 
e as consequentes restrições 
de deslocamento e aglo-
meração, as compras remotas 
tiveram uma verdadeira gui-
nada, o que também foi per-
cebido nos prédios, onde se 
situa o ponto final de chegada 

dos pacotes. Esse cenário de 
transição demanda, na maio-
ria das vezes, algumas toma-
das de decisões organizacio-
nais, a fim de estabelecer 
um protocolo efetivo para 
recepção, armazenamento 
e entrega de todas as enco-
mendas, evitando extravios 
e transtornos para os mora-
dores e para o condomínio. 
Estabelecendo regras – O 
primeiro passo para orga-
nizar o fluxo de entrega de 
pacotes é criar uma lista 
de regras e repassar isso, 
uniformemente, a todos os 
funcionários que serão res- 
ponsáveis pela portaria ou 
por eventuais recebimentos 
(o zelador, por exemplo). 
Não adianta o protocolo 
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 man-

ter a equipe bem treinada. 
1) Armário ou 
prateleira apropriada – Os 
pacotes devem ser acondi-
cionados em local seguro, 
garantindo que não sofram 
avarias (quebra, umidade, 
etc.). De preferência, deve 
haver nichos para cada apar-
tamento. Não havendo es-
paço disponível, a separação 
pode ser por andar ou por 
bloco. É interessante criar 
algum tipo de classificação 
que facilite a localização. 
2) C o m u n i c a r 
condôminos – É importante 
que o porteiro comunique o 
morador da chegada de sua 
encomenda. Além de ser um 
gesto de cortesia, isso acelera 
o processo de entrega, fazen-
do com que o pacote fique 
o menor tempo possível na 
portaria ocupando espaço. 
A medida também diminui 
o risco de que a encomenda 
sofra algum dano antes de 

chegar ao seu destinatário. 
Caso transcorram alguns 
dias sem a retirada, é válido 
fazer um novo comunicado. 
3) Registro em plani-
lha – O funcionário respon-
sável por receber o pacote 
dos Correios ou transporta-
dora deve anotar o dia e 
hora da chegada, bem como 
a identificação do destina-
tário, em uma planilha. Esse 
instrumento pode ser em 
papel, ao invés de eletrôni-
co, para facilitar o trânsito.
4) Retirada autoriza-
da – O pacote só será ent-
regue mediante assinatura do 
destinatário ou de pessoa por 
ele autorizada na planilha 
da portaria, constando data 
e hora da retirada. Este é o 
item mais importante de to-
das as regras, pois a maior 
parte dos desentendimentos 
em relação a encomendas se 
dá justamente por pacotes 
“perdidos” que foram reti-

rados, mas não se sabe por 
quem, nem o dia. A informa-
lidade e a confiança em de-
masia pode ser o fator gera-
dor de conflito entre morador 
e condomínio/funcionários. 
Portanto, é preferível pe-
car pelo excesso de zelo. 
5) Porteiro não é en-
tregador – É preciso deixar 
claro junto a todos os mo-
radores que o porteiro é um 
funcionário do condomínio 
e não de particulares. Logo, 
não é atribuição sua fazer 
nem um tipo de entrega em 
domicílio. Todos os pacotes 
devem ser retirados pesso-
almente por seus donos ou 
por pessoas por eles expres-
samente autorizadas na por-
taria ou local outro desig-
nado pelo condomínio para 
dispensação de encomendas. 

A autora é  colaboradora

do  Jornal do Síndico

Formalizando protocolo para 
entrega de encomendas
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Fale conosco!

 (41)99957-3934/(41)99682-8016

 @vertex.brasil

 curitiba@avertex.com.br

Soluções para o seu Condomínio em
Limpeza Profissional!

Nossos planos mensais 
contam com máquinas 

profissionais e know-how 
em limpeza que usam 

pouquíssima água e produtos. 
Tudo isso incluso 

sem custos extras! 

Como funciona uma auditoria contábil no condomínio

 Dadas as devidas 
proporções, os condomínios 
possuem em alguns aspec-
tos características que os 
assemelham a empresas, 
daquelas que possuem di-
versos acionistas. Tal como 
essas, a transparência na 
gestão de contas deve ser 
uma prioridade e, por isso, 
elas passam por etapas 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 
execução de auditorias con-
tábeis é também uma reali-
dade para os condomínios, 
sobretudo aqueles de grande 
porte que movimentam 
grandes montantes de valor 
mensal. Contudo, a iniciativa 
é válida para todo e qualquer 
condomínio edilício. Na 

maioria das vezes o serviço 
é solicitado pelo Conselho 
Fiscal, mas ele pode também 
ser acionado pelo próprio 
síndico, seja para dar início 
ou finalizar seu mandato. 
Em alguns casos, um mora-
dor ou grupo de moradores 
pode solicitar auditoria par-
ticular e até se voluntariar 
a pagar por isso, porém a 
aprovação deve ser feita 
em assembleia para que os 
documentos sejam liberados.
 Qual é a sua finali-
dade? - O objetivo geral 
da auditoria é o de certifi-
car que as contas (entradas 
e saídas) estejam apoiadas 
em documentos válidos de 
acordo com as demandas fi-
nanceiras, jurídicas e fiscais 
no contexto do condomínio 
e, com isso, protegê-lo não 
apenas de fraudes internas, 
mas também de compli-
cações externas, seja por 
não pagamento de tribu-

tos ou encargos trabalhis-
tas, leis do município, es-
tado ou união, por exemplo. 
 A periodicidade 
dessa checagem é variável 
e depende do objetivo espe-
cífico que se pretende com o 
ato: deseja-se prevenir ou in-
vestigar irregularidades? Em 
uma analogia, um médico di-
ante de um paciente saudável 
e sem queixas fará apenas 
uma avaliação de rotina a 
fim de prevenir os problemas 
mais recorrentes de acordo 
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 preven-
tivas, geralmente feitas com 
mais regularidade (mensal 
ou bimestralmente), consiste 
em um check-up nas despe-
sas do mês e, em caso de não 

conformidade, as falhas são 
corrigidas pontualmente. Há 
a auditoria investigativa, a 
qual se procede quando já se 
há uma suspeita de irregu-
laridade prévia ou quando 
o síndico deseja assegurar 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 perío-
do mais longo de atividades 
e tem como resultado final 
a produção de um relatório. 
 Como contratar uma 
auditoria – É válido ressal-
tar que uma auditoria não 
é uma simples conferência 
de dados. Há de se frisar o 
caráter pericial deste pro-
cedimento e, quando feito 
pelos profissionais habilita-
dos, tem valor documental. 
Muitas administradoras de 
condomínio ofertam este 
serviço, sendo importante 

verificar se ele é executado 
por contadores (consul-
tar Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC) ou 
economistas (consultar Con-
selho Regional de Economia 
– CORECON). Contudo, 
atenção, se o seu condomínio 
é gerido por uma administra-
dora e você deseja realizar 
uma auditoria para checar a 
probidade das contas, esta 
deve ser contratada de forma 
independente, pois sendo re-
alizada pela própria empresa 
administradora pressupõe-
se conflito de interesse. Os 
valores pagos em auditorias 
são muito variáveis nos es-
tados brasileiros e depen-
derá do período de tempo 
compreendido na análise, 
sendo valorado um preço 
por cada mês a ser auditado.

A autora é  colaboradora
do Jornal do Síndico
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CREA: 61807

 Restauração de Fachadasü
 üLavagem predial 
 Telhados (construção e reformas)ü
 Impermeabilizações com manta asfálcaü
 Pinturas (textura, grafiato, projetada)ü

Reposição e revesmentos de paslhasü

(41)3322-9658 | 99513-3170

Há 16 anos 
no mercado

PRESTADORA DE SERVIÇOS

Acompanhamento técnico de 
Eng. Civil e Segurança do Trabalho

Elaboração de estudos e viabilidade

kajamprestadoradeservicos@hotmail.com

 Ao longo deste 
ano, a bancária Vera Lúcia 
Porto, síndica de um resi-
dencial composto por 3 blo-
cos 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 cor-
redores e hall dos andares. 
Tal prática, comum em vári-
os condomínios, acarreta 
transtornos à salubridade 
local e gera conflitos entre 
moradores e funcionários. 
 A síndica relata que 
isso sempre ocorreu em ca-
sos pontuais, esporadica-
mente, mas que durante o 
período de pandemia se in-
tensificou. “Desde que teve 
início o período de maior 
restrição devido à pandemia, 
acredito que muitas pes-
soas ficaram mais em casa 

e pararam de sair até para 
pôr o lixo fora. Outro fa-
tor que acho que contribui 
é que há uma população de 
idosos considerável no pré-
dio que talvez tenham uma 
certa limitação de mobili-
dade, mas a maioria tem fun-
cionário doméstico”, 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 colocar suas saco-
las e caixas nas portas dos 
apartamentos. Resultado 
disso é, em primeiro lugar, o 
aspecto visual horrível para 
quem transita no espaço e, 
em segundo lugar, há o mau 
odor que é liberado dos de-
tritos que às vezes passam 
dias sem serem recolhidos. 
 Outra questão a ser 

destacada, segundo a síndi-
ca, é o favorecimento à pro-
liferação de pragas, como 
ratos, baratas e formigas, 
entre outros bichos, que são 
atraídos pelo cheio e pelos 
líquidos liberados pelo ma-
terial orgânico acumulado 
e, além disso, encontram 
em caixas e sacolas o escon-
derijo 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 limpeza fazer 
esta coleta”, pontua Vera. 
 Ela conta que a situa-
ção já foi levada a discussão 
em assembleia e já foi tenta-
do dialogar, individualmente, 
com os moradores que per-
sistem com a prática. Sem 
sucesso quanto às tentativas 

amigáveis, a estratégia agora 
será partir para a penalização 
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 permanecer no 
local incorreto sem a devida 
limpeza.  A orientação da 
assessoria jurídica do con-
domínio é tentar documentar 
tais atos como puder, relato 
em livro de ocorrência, com 
foto ou vídeo, se possível. 
 Sabemos que a vida 
em coletividade requer, aci-
ma de tudo, respeito mútuo. 
É preciso saber respeitar os 
espaços compartilhados e 
zelar pelo bem-estar de to-
dos, conjuntamente. Quando 
falamos da convivência em 
condomínio, geralmente são 
mencionados os 3 “S”. São 
eles: saúde, segurança e sos-
sego. 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 
situação relatada, claramente 
percebemos que tal equilíbrio 
está rompido, portanto é justa 
a aplicação de medidas que 
visem a coibir a reincidência. 

A autora é  colaboradora
do Jornal do Síndico

Lugar de lixo é no lixo
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  Individualização de Água»

   Individualização de Gás»

   Instalação de Painéis Solares»

   Gestão integrada e inteligente do condomínio»

  Monitoramento do consumo das áreas comuns »

Especialista em soluções tecnológicas 
para o seu condomínio

Atendimento em todo estado do Paraná

comercial@ioutility.com.br 

individualiza@ioutility.com.br

(41) 9 9277-7706 | (11) 2309-7887 

Dicas

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

 Cuidar das complexidades de um condomínio, focando no 
bem-estar de seus moradores, proprietários e funcionários, não é uma 
tarefa fácil. Contratar serviços, organizar assembleias, fiscalizar a ma-
nutenção do imóvel e ainda mediar conflitos internos demanda do 
síndico habilidades de administração, comunicação e muito jogo de 
cintura. Para tornar o trabalho de gestão ainda mais eficiente existem 
ferramentas 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 consumo de água e gás, 
acesso ao sistema de segurança, monitoramento dos reservatórios de água e 
armazenamento de documentos, como contratos e orçamentos, na nuvem.
 Para reduzir as contas de consumo, valorizar os imóveis, co-
ordenar o dia a dia dos condomínios e garantir a eficiência hídri-
ca e energética, o sistema de Gestão Inteligente de Condomínios é 
o braço direito de que a administração do seu condomínio precisa.
 Especialista em tecnologias voltadas para a eficiên-
cia e sustentabilidade, a IouTility oferece serviços de in-
dividualização de água e gás, automação e sistemas de 
segurança, energia solar, condomínios inteligentes e desenvolve e imple-
menta o sistema de Gestão Inteligente de Condomínios, em todo Brasil.

Aos gestores de condomínios, a IouTility deseja um Feliz 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

Decorar com cactos
 Ter um portão eletrônico 
em peQueridinhos do momento, 
os cactos são a aposta para dec-
orar ambientes dando um toque 
verde e muito estilo. Com versa-
tilidade, eles vão dos ambientes 
externos aos internos e podem ser 
encontrados em diversos tama-
nhos, desde os grandes que po-
dem ficar no piso às miniaturas. 
As plantas da família Cactaceae 
possuem características em co-
mum: 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 ári-
dos, portanto não tolera grandes 
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 exem-
plo). Além disso, é preferível 
que o vaso seja um recipiente 
em cerâmica e que tenha uma 
boa drenagem para não acumu-
lar água. É aconselhável utilizar 
terra adubada com nitrogênio e 
fósforo, a fim de prover os nu-
trientes necessários à planta. 
Outra recomendação impor-
tante é sempre fazer a jardina-
gem com luvas de manipulação 
e óculos de proteção, visto que 
essas plantas possuem espinhos 
e podem provocar acidentes.

Restaurações de fachada  - Telhados

Impermeabilizações

Manutenções em geral - Reformas

3015-7300 | 99195-1173

www.wcaengenharia.com.br
atendimento2@wcaconstrucoes.com.br

(41)

PARCELAMOS SUA 
OBRA EM ATÉ 24X
*sujeito a aprovação de crédito

R. Major Fabriciano do Rego Barros, 362 - Hauer 

O resultado que sua empresa precisa está aqui!
Distribuição  e GARANTIDA GRATUITA

em Curitiba e Região Metropolitana!

3029-9802
Anuncie!
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Sistemas de ancoragem  - Manutenção predial - Restauração de fachadas 

Recuperação Estrutural - Impermeabilização - Pinturas em geral

Pisos e quadras poliesporvas - Revesmentos em epóxi

EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM CONDOMÍNIOS

(41) 4106-7558
www.atherengenharia.com.br

contato@atherengenharia.com.br

A escolha certa para sua obra e reforma!

Sistemas de Ancoragem Predial Obrigatório

 Dos sistemas para 
trabalho em altura em ed-
ifícios, os de ancoragem 
são um dos mais impor-
tantes. São dispositivos 
instalados no perímetro 
mais alto, para conectar 
equipamentos e cabos de 
segurança para o uso de 
sistemas de proteção indivi-
dual, utilizados em serviços 
de limpeza, manutenção e 
restauração de fachadas.
 Este sistema é 
obrigatório por Norma em 
TODAS as edificações (an-
tigas e novas) acima de 4 
pavimentos e 12 metros de 
altura. Devem assegurar 
a conexão de dispositivos 
de segurança EPI’S (Equi-
pamento de Proteção Indi-
vidual) para a realização de 
serviços relacionados à ma-
nutenção predial como lava-
gem, recuperação de arma-
duras, pastilhas, pintura, etc.

 Pelos dispositi-
vos estarem sujeitos a in-
tempéries (sol e chuva), a 
norma exige a utilização 
de materiais em inox, afim 
de evitar oxidação e cor-
rosão ao longo dos anos.
 Infelizmente ain- da 
existem empresas que real-
izam serviços em altura sem 
os sistemas de ancoragem 
corretos, trazendo riscos aos 
trabalhadores e aos Con-
domínios, pois a falsa sensa-
ção de segurança coloca em 
risco a vida do usuário e de 
outras pessoas 
nas imediações.
 Vale informar que as 
normas regulamentadoras e 
técnicas dispõem também 
sobre projeto, a fabricação 
dos equipamentos, a in-
stalação e a utilização dos 
dispositivos de ancoragem, 
as ancoragens estruturais 
e os elementos de fixação.
 É imprescindível 

que todo ponto de ancora-
gem apresente marcações 
especificando o nome do 
fabricante ou importador e 
CNPJ, além do número de 
lote da produção ou qualquer 
outro meio de rastreabili-
dade, número da norma a que 
atende, número máximo de 
trabalhadores conectados de 
maneira simultânea e mo-
delo do produto. Tais infor-
mações devem ser marcadas 
pelo fabricante de modo cla-
ro, legível, em Português, 
permanente e não ambíguo.
 O sistema de ancor-
agem deve ser instalado por 
empresa técnica competente 
e testado por profissionais 
legalmente habilitados. A 
empresa responsável pela 
instalação também deve 
realizar os testes de carga 
com equipamentos espe-
cíficos e, ainda, fornecer 
os devidos certificados, 
projetos e Laudo Técnico. 

 

Cada dispositivo de 
ancoragem deve ser sub-
metido a uma inspeção 
periódica a cada 12 me-
ses, a fim de manter o con-
trole, acompanhamento e 
segurança do dispositivo.

(Referências: NR 18, 
NR 35, NBR 16235-
1 e NBR 16325-2)

A Ather Engenharia é parceira do 
Jornal do Síndico
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COLETA DE RESÍDUOS

JARDINAGEM

Assessora
Assessoria na elaboração 
e alteração de Convenção

 e Regimento Interno.

condomínio

(41) 9.9602-3337
condominioassessora@gmail.com

ASSESSORIA JURÍDICA CAPACHOS E TAPETES

CAÇA VAZAMENTOS

FUJITECHFUJITECH SOLUÇÕES HIDRÁULICAS
E CAÇA VAZAMENTOS

- Detecção de vazamento com geofone eletrônico
- Detecção de infiltração por termografia
- Desentupimento de tubulações
- Esgoto por hidrojateamento e roto-rooter
- Mapeamento de ramais de água e esgoto

99145-3366
99185-4701

TJ-SP - Apelação : APL 
1 9 1 8 4 0 2 0 0 9 8 2 6 0 2 2 3

Data de publica-
ção: 28/11/2012

Decisão: de despesas de 
condomínio”, in “Con-
domínio Edilício As-
pectos Relevantes” 
[coord. Francisco Anto-
nio...-40.2009.8.26.0223, 
da Comarca de Gua-
rujá, em que é apelante 
FRANCISCO DE ASSIS 
MENDES, é apelado CON-
DOMÍNIO...: Francisco 
de Assis Mendes Apelado: 
Condomínio Edifício Porto 
Fino Voto n. 488 CON-
DOMÍNIO Preliminar...
TJ-DF - Inteiro Teor. 

Apelacao Civel: APC 
2 0 1 0 0 7 1 0 1 5 8 4 6 6 
DF 0015673-
9 4 . 2 0 1 0 . 8 . 0 7 . 0 0 0 7
Data de publica-
ção: 19/02/2014
Decisão: posteriormente, 
não invalidam a assem-
bleia. Usual em con-
domínios edilícios a consti-
tuição de fundo...) MARIA 
CLARINDO CARVALHO 
Apelado (s) CONDÔ-
MINIO DO EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL E COM-
ERCIAL PIAZZA DI....827 
E M E N T A Condomínio. 
Despesa extraordinária. As-
sembleia geral. Nulidade. 
Não é nula assembleia...
TJ-SP - Inteiro Teor. 
Apelação: APL 

10046063620148260011 
SP 1004606-
3 6 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 0 1 1
Data de publica-
ção: 08/06/2016
Decisão: defronte às lo-
jas Condomínio edilício 
Controvérsia acerca da ex-
tensão da propriedade dos 
autores... apelante CON-
DOMINIO EDIFICIO 
DEOCLECIANO, são 
apelados CELSO FER-
NANDO DE OLIVEIRA 
MARIUSSO Assinatura 
Eletrônica TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA PODER JUDI-
CIÁRIO São Paulo Apelan-
te: Condomínio Edifício...

TJ-RJ - Inteiro Teor. 
APELAÇÃO: APL 

212876520158190203 
RIO DE JANEIRO JAC-
AREPAGUA REGION-
AL 5 VARA CIVEL
Data de publica-
ção: 02/08/2016
Decisão: , pois, por seus 
próprios fundamentos. 
Sobre o tema: “CON-
DOMÍNIO EDILÍCIO – 
VAGA DE GARAGEM 
- AÇÃO DE OBRIGA-
ÇÃO DE FAZER C... RO-
BERTO DA COSTA APE-
LADO: CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO VARAN-
DAS DO VALQUEIRE 
RELATOR: JACQUE-
LINE LIMA... EM VAGA 
DE GARAGEM. 1. Autor 
que é proprietário de uni-
dade imobiliária no con-

domínio réu, possuindo...

TJ-SP - Apelação : 
APL 990092921878
Data de publica-
ção: 25/05/2010
Decisão: , responsabili-
dades propter rem que são 
as despesas de condomínio 
edilício, derivadas da con-
venção... BRADESCO 
S/A sendo apelado CON-
DOMÍNIO EDIFÍCIO PI-
AZZA Dl FIORI. ACOR-
DAM, em 31* Câmara de 
Direito... Com Revisão Nº 
990.09.292187-8 Apelante : 
BANCO BRADESCO S/A 
Apelado : CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO PIAZZA Dl...

Jurisprudência

TAPETES E
CAPACHOS

PERSONALIZADOS

TAPETES 
PARA ÁREAS

ÚMIDAS

PISOS
P/ ACADEMIA
PLAYGROUD

PISOS
VINÍLICOS

PISOS
LAMINADOS

GRAMA
SINTÉTICA

WINDBANNER
FITA

ANTIDERRAPANTE

FITA
DEMARCAÇÃO

Solicite uma visita agora mesmo!

kapazi.curitiba.br
(41)98878 9392

valdinei.kapazi@gmail.com

DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’ ÁGUA

www.pragpro.com.br

CONTROLE DE PRAGAS - DESINSETIZAÇÃO 
DESRATIZAÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO 

CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS
SANITIZAÇÃO - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA

(41)9 9903-6406
(41)9 8774-5896
(41) 3153-3467

SOLICITE JÁ
SEU ORÇAMENTO!

- Compra de materiais reciclados
- Coleta de óleo usado

Atuamos em Curitiba e Região

99994-5015(41)s o l u t i o n s

(Referências: NR 18, 
NR 35, NBR 16235-
1 e NBR 16325-2)

A Ather Engenharia é parceira do 
Jornal do Síndico

Especializada em atender condomínios.

Telas, Lonas
SOMBRITES

Fertilizantes e
Adubos

Terras e
Substratos 

Controle de 
Pragas
Urbanas

(41) 99725-8471 (41) 3254-6858
www.agrotiba.com.br

Av. Munhoz da Rocha, 1089 Cabral-Curitiba-Pr

MATA MATO 
GERAL E 
SELETIVO

Ferramentas
Agrícolas

Repelentes
de Pombos e
Morcegos

Pulverizadores
e composteiras

Mudas  e 
Sementes

ANUNCIE:

3029-9802

Existe uma forma mais eficaz 
para que sua empresa
seja VISTA!

 

Pago o lixo reciclável por quilo coletado no seu 
condomínio! Não perca mais tempo em pagar pra 

rerar o lixo no seu condomínio, nós pagamos por ele!

Coleta de: eletrônico micro-ondas, geladeira, 
garrafas, máquina de lavar roupas, óleo usado etc.

 

Reciclagem Londrina
Grupo Habilitado coletamos em 

condomínios, residências e comércio.
 Curiba e Região Metropolitana

41 984402591 | 43 984989941☎
Responsável pela coleta: Marcos
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MANUTENÇÃO PREDIAL

Pinturas Dias

Parcelamos sua obra em até
 24 vezes sem juros.

3209-7740 / 9 8838-5172
9 9929-9216

www.pinturasdias.com.br

Construção, Reformas, Telhados

Aplicação de Manta Asfáltica

LAVAGEM PREDIAL - PINTURAS
TEXTURA - GRAFIATO

CREA 60434

ESPECIALIZADA EM CONDOMÍNIOS

MANUTENÇÃO PREDIAL

PresservicePresservice
Engenharia e Excelência em Manutenção Predial

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVITALIZAÇÃO DE FACHADAS

LAUDO TÉCNICO E VISTORIAS 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

REFORMAS E PINTURAS EM GERAL

4122-0046 |   99653-6631 (41)

®

contato@presservice.com.br

www.presservice.com.br

LAUDOS, PERÍCIAS E VISTORIAS

PINTURAS & REFORMAS

www.mpipinturas.com.br      mpicuritiba@hotmail.com

41 99711 3291 41 3328 1587

Lavagem de 
Fachadas

Pinturas de Fachadas 
e áreas internas

Pintura EpoxiRevitalização 
de Garagens

Reforma de
quadra de esportes

Impermeabilização Decks e
Pergolados

Patologias 
de fachadas

Pisos e 
revestimentos   

Telhados

MPI

MANUTENÇÃO PREDIAL INTEGRADA

CONDOMÍNIOS e EMPRESAS

Curitiba e Litoral 
Parcelamento  24x

MANUTENÇÃO PREDIAL

Diagnóstico de problemas construtivos 
em edificações com utilização de ensaios 

e posterior emissão de laudo técnico

41 3779.8057
41 9.9644.9575
www.concrete.eng.br

- Higienização predial 
- Lavagem e Hidrojateamento
- Pintura lisa e especiais - Impermeabilização
- Calhas - Vedações - Alvenaria - Telhados
- Manutenção de revesmento
(paslhas e pinturas)

(41) 3076-8879 | (41)99192-6728
www.progredirmanutencaopredial.com.br
progredirmanutencaopredial@gmail.com

Até aqui nos
ajudou o senhor!

- Laudos Técnicos e Perícias
- Inspeção Predial 
- Laudo de Fachada

(41)98777-4988wskengenharia.com

Classíndico

Inspeção de obras
Laudos e perícias - Lavagem predial
Pintura lisa/textura/grafiato
Colocação e remoção de paslhas
Calafetação de esquadrias de janelas
Junta de dilatação - Impermeabilização

LEVE ENTULHOS

LOCAÇÃO DE TAMBORES
PARA LIMPEZA DE OBRAS

Solução Ecológica para
os Entulhos Domésticos

Problemas com
Entulhos??

Apartamento
Sobrado - Casa

Comércio
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TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

PORTA CORTA FOGO

MATERIAL PARA CONDOMÍNIO

SERRALHERIA

Serralheria
              

Metal Forte

Estruturas Metálicas - Corrimão
Calhas - Escadas

Reformas de Grade em Geral
Assistência Técnica 

e Conserto de Portões

9 9970-8045 / 3699-7164

serralheriametalforte16@gmail.com.br

SERRALHERIA MÓVEL

ATENDIMENTO 24hrs

TOLDOS E COBERTURAS

TELAS / CERCAS E PROTEÇÃO

Materiais: Elétricos - Hidráulicos 
Iluminação - Ferragens - Limpeza

Faturamento e entrega gratuita para condomínios

41 99769-2762
41 3503-1347

SEGURANÇA CONDOMINIAL

(41)3044-3939 | (41)99118-2305
www.casadosacodelixo.com.br

Para compras no site, use o cupom: JORNAL10
Entrega em Curitiba e  Região Metropolitana

Agora com 
Produtos 

de Limpeza

Ribeiro Segurança Eletrônica
Instalação e Manutenção de:

Portões Eletrônicos - Alarmes - Câmeras - CFTV 
Interfones - Cercas Elétricas - Antenas Coletivas

(41)99105-3973 | (71)99952-4564

Atendimento 24hrs Jorge Ribeiro

TOLDOS
Cobertura em Policarbonato
Grades e Portões
Toldo em Lona e Policarbonato
Cortina Retrátil e com Catraca - Reformas

(41) 9.8467-3359 | 3621-4177
www.agraunatoldos.com.br

- Restauração de Fachada 
- Reposição de Pastilhas
- Aplicação de Textura e Grafiato
- Impermeabilização 
- Reformas em Geral (41) 99523-7273

SOLUÇÕES PARA CONDOMÍNIOS

ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS PARA CONDOMÍNIOS

(41)99277-7706 | (11) 2309-7887

VIDRAÇARIA

Vidros em geral - Espelhos - Box 

Cobertura - Guarda Corpo - Sacadas 

Corna de vidros  

Janelas em vidro temperado 

Esquadria de alumínio e esquadria de PVC

3272-3421 | 99960-0706
Av. Vereador Toaldo Tulio, 4168 - São Braz

PREVENÇÃO E INCÊNDIO

Vigilância patrimonial - Segurança 24 hrs 
Segurança privada - Monitoramento eletrônico

 Apoio táco*Rondas ostensiva
Portaria 24 hrs - Recepção

Zeladoria em edicios e domicílios
Segurança patrimonial - Controlador de acesso

Empresa de portaria

(41)98870-9754   |  (41)3045-9943

fenixseguranca24hrs.com.br - fenixseguranca13@gmail.com

Vendas e Assistência Técnica

3023-3701 | 3376-7178 | 99133-1431

www.metalportascuritiba.com.br

Manutenção e
Instalação de automatização:

Portões Eletrônicos
Travas elétricas

Fechaduras magnéticas 
Serviços de serralheria

SACOS DE LIXO

SERRALHERIA E PINTURA ELETROSTÁTICA

* Serralheria em geral
* Mobílias metálicas 

e decoravas.

FAZEMOS PINTURA EPÓXI 
(ELETROSTÁTICA)

ferroartesmetalicas@gmail.com 
scjpinturas@gmail.com 

41 99676-3033
41 99829-4807

MANUTENÇÃO PREDIAL

A solução em suas mãos!!

Ano XVII - 
Edição 202 - A

gosto/16 - C
uritib

a - w
ww.jornaldosindico.com.br

UMA DAS REDES MAIS

CONSOLIDADAS DO MERCADO

AGORA É 5 ESTRELAS!

26 ANOS NO MERCADO

22 GRANDES CIDADES NO BRASIL

14 ANOS ENTRE AS MELHORES

FRANQUIAS DO BRASIL

/jornaldosindico

www.jornaldosindico.com.br

Ano XVII - Edição 203 - Setembro/16 - Curitiba - www.jornaldosindico.com.br

Foto: PMC

Ano XVII - Edição 204 - Outubro/16 - Curitiba - www.jornaldosindico.com.br

Foto: PMC

Ano XVIII - Edição 205 - Novem
bro/16 - Curitiba - www.jornaldosindico.com

.br

Anuncie! 
LIGUE AGORA:

3029-9802

CERCA ELÉTRICA
CERCA CORTANTE/OURIÇO

www.protelascuriba.com.br

3246-3038
3246-9833

99686-7475

(41)

- CÂMERAS DE SEGURANÇA 
- CONTROLE DE ACESSO
- MONITORAMENTO E PORTARIA
- INTERFONES - MANUTENÇÃO
- CERCA ELÉTRICA/OURIÇO
- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- PORTARIA REMOTA

41 9 9550-5796 | 41 3180-0661
www.shekhinahsecurity.com.br

comercial@shekhinahsecurity.com.br

VENDA
MANUTENÇÃO

INSTALAÇÃO

Tecnologia Digital a favor da segurança!
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Projetos: arquitetônico, elétrico, estrutural,
hidráulico, entre outros, ver site.

       
Reformas: elétrica, hidráulica, estrutural, civil,

 fachadas, prumadas, entre outros, ver site.

Construções: residencial, comercial, industrial.

Manutenção: pára raio, gás, hidráulica, elétrica,
interfone, tag, alarme, entre outros, ver site.

Eng Fábio Xavier 
Crea   30.707 D Pr  (41) 99599 2630

Eng Cristian Thurmann 
Crea 143.552 D Pr  (41) 99638 4197

obrativa@yahoo.com.br (41) 3042 0501www.obrativa.eng.br

Crea 61.900

CRA/PR:2880
Resp. Técnica 

CRA/PR 20.30917

Somos especialistas em Mediação de Conflitos!

Gestão financeira e
Prestação de Contas

Assessoria ao
Síndico e ao Conselho

Manutenção
do Patrimônio

Gestão de Pessoas
e Conflitos

Previsão 
Orçamentária

Assessoria Jurídica 
Condominial

@gruporuggi@gruporuggicontato@gruporuggi.com.br

O Grupo Ruggi tem a
 eficiência que o 

síndico precisa na 
Gestão Condominial!

Solicite uma proposta.


