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ESPECIAL
Mulheres síndicas: elas estão com tudo!

A sensibilidade e a capacidade de se colocar no lugar do outro fazem com que as 
mulheres, no papel de síndica, tornem mais fáceis as resoluções de conflitos pessoais 
entre moradores. Página 4

MANUTENÇÃO
Prevenção

contra aranhas

A manutenção preventiva 
contra insetos pode ser feita de 
duas formas. Dedetização, a 
principal e mais cara delas, e as 
precauções diárias, como limpeza e 
tratamento de jardins. Entre os 
inse tos  que  causam  mais 
preocupação aos moradores, as 
aranhas estão entre os principais.

Página 06

SEU CONDOMÍNIO
Regras e

Reforma do
Apartamento

Sabe aquele plano de fazer uma 
reforma em alguma área do 
condomínio, um reparo em algo que 
não está a contento ou mesmo 
construir um espaço novo para o 
uso coletivo? Sim, talvez esse seja 
um bom momento para retomar 
essa pauta com os demais 
condôminos e tirar esses planos da 
gaveta.

Página 05
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Por Cecília Lima

las dominaram o mundo do Etrabalho e hoje ocupam 
d i v e r s o s  p o s t o s  d e 

destaque, antes designados 
apenas aos homens. Dentre as 
variadas funções amplamente 
desenvolvidas nos dias de hoje 
p e l a s  m u l h e r e s ,  e s t á  a 
s indicância  condominia l . 
Entretanto, elas ainda são 
minoria. Estima-se que exista 
uma proporção de 60% de 
homens para 40% de mulheres 
no cargo de síndico. Em algumas 
empresas administradoras de 
condomínios, o percentual de 
mulheres na gestão direta dos 
prédios chega a até 45%.

 O detalhismo, a capacidade 
comunicativa e a organização 
são alguns aspectos positivos da 
maioria das gestões femininas. 
Nessa edição de março, mês em 
q u e  s e  c e l e b r a  o  D i a 
Internacional da Mulher, fazemos 
nossa pequena homenagem às 
síndicas que se esforçam para 
d a r  o  s e u  m e l h o r  n o s 
condomínios Brasil afora. Como 
personagem, uma ex-síndica 
compartilha suas experiências e 
opiniões acerca do papel da 
mulher  na  administração 
condominial e os desafios 
enfrentados nessa jornada. 

 Esta edição do JS retoma um 
assunto sério que diz respeito à 
saúde coletiva e, portanto, é 
responsabilidade de todos: o 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti. Após alarmantes surtos 
de  Dengue,  Z ika  e  Febre 
Chikungunya, o Brasil encontra-
se em estado de mobilização 
coletiva na guerra contra esse 

inseto vetor de doenças sérias. O 
apelo  à  prevenção se  dá 
sobretudo  nos  ambientes 
domésticos, onde nem sempre é 
possível que o poder público 
chegue. 

 Conforme dados divulgados pela 
Funasa (Fundação Nacional de 
Saúde), 90% dos focos da 
dengue estão nas residências, 
nas quais se incluem os prédios. 
Condomínios são locais muito 
propícios à proliferação da 
dengue, por dois motivos: grande 
concentração de pessoas e 
diversidade de locais para 
criadouros do mosquito. Por isso, 
faz necessária a atenção para a 
questão e debate do tema dentro 
dos condomínios. É importante 
destacar ainda que a falta de 
cuidado pode representar um 
gasto a mais para o condomínio. 
I s s o  p o r q u e  e m  m u i t o s 
municípios, a Vigilância Sanitária 
tem efetuado vistoria nos 
condomínios, com possibilidade 
de aplicação de multas quando 
são constatadas irregularidades 
que possam contribuir para a 
prol i feração  do  mosquito 
transmissor. Confira na nossa 
seção “Bem estar” dicas simples 
e de baixo custo para prevenir o 
su rg imen to  de  f ocos  do 
mosquito. 

O Jornal do Síndico reforça sua 
responsabilidade em levar aos 
seus leitores informações de 
utilidade pública e que facilitem a 
importante  missão  que  é 
administrar um patrimônio 
coletivo como um condomínio. 

Boa leitura a todos!
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Recentemente, a polêmica que 
envolve a permissão ou não de 
animais em condomínios ganhou 
um novo capítulo favorável aos que 
defendem a permanência dos pets. 
Em decisão monocrática, um 
desembargador do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO) manteve 
sentença que permitiu que um 
m o r a d o r  m a n t i v e s s e  n o 
condomínio  seu  animal  de 
estimação e declarou nula uma 
cláusula do Regulamento Interno do 
residencial,  que proibia  “a 
permanência ou trânsito de 
quaisquer espécies de animal”.

 Assim como em vários 
outros imóveis no Brasil,  o 
Condomínio Villa Verde impunha tal 
restrição justificando ser a vontade 
da maioria dos moradores dita em 
assembleia. O magistrado, no 
entanto, refutou os argumentos e 
frisou que os condôminos optaram 
pela proibição da permanência de 
animais  no  edif ício,  sendo 
irrelevante que o animal seja ou 
não inofensivo.

  Esse fato, contudo, é de total 
importância para determinar se um 
animal pode ou não circular no 

ambiente condominial, uma vez 
que ele sendo inofensivo não 
justifica a proibição. “O juiz 
entendeu que a proibição genérica 
da presença de animais em 
condomínios tem sido flexibilizada 
pela jurisprudência, principalmente 
quando se trata de animal de 
estimação de pequeno porte e que 
não seja nocivo nem afete a 
t ranqu i l i dade  dos  dema is 
condôminos. Posto isto, a meu 
sentir, em que pese os argumentos 
despendidos pelo condomínio, 
tenho que seu inconformismo não 
merece prosperar”, considerou o 
desembargador Kisleu Dias.

De acordo com o mesmo, é 
“incontroverso” nos autos que a 
convenção do condomínio, no qual 
o autor é proprietário de unidade 
autônoma, traz expressa proibição 
sobre a permanência de animais de 
qualquer espécie. Para ele, apesar 
da regra que rege a relação entre os 
condôminos é constituída na 
vontade da maioria, essa limitação 
não pode ser verdade absoluta.

O desembargador destacou 
que, para que prevaleça a proibição 
inserida no regulamento do 

condomínio quanto à manutenção 
de animais no edifício, há de ser 
demonstrado o efetivo prejuízo à 
saúde e à segurança dos demais 
moradores, situação que não se 
identificou no caso levado à Justiça.

Além disso, o magistrado 
lembrou que quando há esse tipo 
de conflito, prevalece, no caso, o 
maior peso relativo, que, na 
demanda, é o de se resguardar o 
direito de propriedade do morador, 
sem impingir qualquer dano a 
direito de terceiros.

“O direito de propriedade do 
autor de manter animal doméstico 

de pequeno porte em sua unidade 
não pode ser tolhido em razão de 
norma prevista em convenção de 
condomínio, quando o exercício de 
tal direito não causa nenhuma 
perturbação, desconforto ou risco 
aos demais condôminos, sob pena 
de implicar restrições ao uso da 
sua propriedade. Daí, não se 
evidenciam motivos suficientes 
para proibir a permanência do 
animal no condomínio, pois não se 
está diante de uso anormal da 
propriedade, conforme previsto no 
artigo 1.277, do Código Civil de 
2002”, enfatizou o jurista.

O funcionamento harmonioso de 
um condomínio requer uma atenção 
contínua na manutenção dos espaços 
comunitários e, principalmente, na 
segurança de todos os condôminos. 
Para tanto, é comum aos residenciais, 
o investimento na contratação de 
f u n c i o n á r i o s  q u e  v ã o  f i c a r 
encarregados de administrar a 
limpeza das áreas comuns aos 
moradores, o atendimento aos 
convidados e o monitoramento dos 
aparatos de segurança.

Em algumas situações, diante de 
uma demanda muito grande de 
serv iços,  o  funcionár io  pode 
eventualmente precisar exceder o 
expediente normal de trabalho. Nesses 
casos, para cada hora a mais 
trabalhada, o funcionário receberá o 
valor da hora contratada, mais um 
adicional de 50% do valor. É a 

chamada hora extra, prevista na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

 O advogado especialista em 
Direito do Trabalho, Alessandro Batista 
Rau,  sóc io - fundador  da  Rau 
Advogados, explica que é preciso o 
empregador se informar antes de 
acertar o pagamento das horas extras, 
pois, pode haver um acordo coletivo na 
categoria em questão que regule as 
condições das horas extras. Existe 
categorias que limitam, por exemplo, o 
número máximo de horas extras que o 
t r a b a l h a d o r  p o d e r á  f a z e r .
 “A CLT estabelece que as horas 
extraordinárias devam ser pagas com 
o adicional de, no mínimo, 50%, sendo 
importante destacar que algumas 
categorias possuem normas coletivas 
que estabelecem o pagamento de 
horas extras com adicional superior ao 

previsto na Norma Consolidada”, 
explicou o advogado que atuou em 
milhares de processos, nas mais 
d i v e r s a s  á r e a s  d o  D i r e i t o , 
principalmente no que tange ao Direito 
do Trabalho.

 A folha dos funcionários 
corresponde, na maioria das vezes, a 
uma parte majoritária no orçamento 
dos condomínios, uma vez que, 
conforme a CLT, além do pagamento 
da remuneração do empregado, o 
empregador precisa assumir os 
encargos trabalhistas, tal como o 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) do contratado.

Por isso, é preciso que o síndico 
fique atento aos gastos com horas 
e x t r a s  d o s  f u n c i o n á r i o s  e 
principalmente se não há desvio de 
função. Há casos de irregularidade no 
serviço dos funcionários, no quais o 

empregado do condomínio é designado 
por um condômino a exercer uma 
função particular, que não diz respeito 
à s  o b r i g a ç õ e s  c o l e t i v a s .  É 
f u n d a m e n t a l  q u e  h a j a  u m 
acompanhamento  r igoroso  do 
responsável por administrar o 
condomínio.

A l e s s a n d r o  B a t i s t a  R a u 
complementa explicando que o 
empregador precisa estar ciente da 
jornada excedente de trabalho. “Em 
r e g r a ,  s e m p r e  q u e  h o u v e r 
necessidade, o empregador pode exigir 
que o funcionário trabalhe além da 
jornada normal”, destacou. Ainda de 
acordo com o advogado, a CLT exige 
que, no caso do condomínio ter mais 
de 10 funcionários, ter um registro da 
jornada de trabalho realizada por cada 
um dos funcionários.

(Redação com TJGO)
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(Redação com Assessoria Lello)

ADMINISTRAÇÃO

Contabilizando horas trabalhadas

TJGO reafirma permissão para criação de animais em condomínio
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O trabalho de conciliação de 
conflitos entre os condôminos é uma 
ferramenta que facilita tanto o convívio, 
quanto a gestão financeira e jurídica de 
todos que moram no prédio.  A 
sensibilidade e a capacidade de se 
colocar no lugar do outro fazem com que 
as mulheres, no papel de síndica, 
tornem mais fáceis as resoluções de 
conflitos pessoais entre moradores. 
Apenas uma das tantas habilidades que 
as síndicas levam vantagem sobre os 
colegas do sexo oposto.

Praticidade na relação com os 
moradores, habilidade para dividir o 
tempo com a vida pessoal, profissional e 

com a gestão do condomínio. As 
mulheres são capazes de gerir com 
maestria várias obrigações, sem relaxar 
em nenhum delas. A atenção aos 
detalhes, a seriedade na gestão das 
despesas, a organização para lidar com 
pagamentos e o principal, o dom 
maternal que é inerente ao sexo 
feminino.

Características que Maria Cristina 
Cunha, funcionária pública, demonstrou 
nos quatro anos em que esteve a frente 
como síndica de um condomínio em 
Olinda, Pernambuco. Ela conta que, 
independente do gênero, para ser 
síndico, é preciso ter acima de tudo 

honestidade e responsabilidade com os 
demais moradores.

“Acredito que desempenhei um 
papel que não interferiu em nenhum 
momento, o fato de eu ser mulher. Como 
qualquer pessoa, sempre apresentei 
qualidades que independem de gênero. 
Apresentava  sempre  uma  boa 
organização, detalhismo com as coisas 
relacionadas ao prédio, iniciativa nas 
assembleias e na proposta de melhorias 
para o prédio, e o principal, bom trato 
com as pessoas”, comentou.

 Mesmo diante de um cenário no 
qual a mulher é vista como frágil, por 
algumas poucas pessoas, Maria Cristina 
Cunha explica que nunca sofreu na 
posição de síndica pelo fato de ser 
mulher. “Vivemos em uma sociedade 
altamente machista, mas, felizmente, 
não cheguei a ter minha capacidade 
como gestora questionada ou sofrido 
qualquer  t ipo  de  intimidação”, 
completou.

 A realidade é que as mulheres 
estão ocupando cada vez mais papeis 
de  notor iedade  no  mundo.  Na 
administração de condomínios não é 
diferente. Conforme levantamento 
recente, estima-se que exista uma 

proporção de 60% de homens para 40% 
de mulheres no cargo de síndico.

Em algumas empresas administra-
doras de condomínios, o percentual de 
mulheres na gestão direta dos prédios 
chega a até 45%. E a tendência é que o 
número de homens e mulheres exercen-
do a função se aproxime cada vez mais.

Mesmo sendo natural que a mulher 
trabalhe em qualquer ambiente e 
posição, o machismo ainda está 
presente em diversos locais da nossa 
sociedade. Muitas vezes o incômodo de 
ter que se relacionar com uma mulher 
em uma condição superior ainda existe, 
mas as síndicas não devem desanimar. 
É a mensagem deixada por Maria 
Cristina Cunha.

“Poderia ter sofrido por ser mulher, 
como sei que é possível que alguma no 
papel de síndica tenha sofrido. Mas é 
preciso que ela se mantenha firme e que 
tenha o objetivo maior. Ser uma gestora 
com probidade e que quer sempre o bem 
d a s  p e s s o a s  q u e  m o r a m  n o 
condomínio”, finalizou. Não basta o 
instinto maternal, a praticidade na 
resolução de problemas, a síndica 
precisa também, diante de tudo, uma 
forte.
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ESPECIAL
*Andréa Mattos

Uma questão de saúde pública
Após os surtos recentes de dengue, 

do vírus da zika e da febre chikungunya, o 
Brasil inteiro está mobilizado no combate 
ao vetor Aedes aegypti. Conforme dados 
divulgados pela Funasa (Fundação 
Nacional de Saúde), 90% dos focos da 
dengue estão nas residências, nas quais 
se incluem os prédios. Condomínios são 
locais muito propícios à proliferação da 
dengue, por dois motivos: grande 
concentração de pessoas e diversidade de 
locais para criadouros do mosquito.

Por isso, promover ações para 
erradicar locais que concentrem água 
parada no seu condomínio pode ser muito 
efetivo para proteger não só os 
condôminos, mas também a comunidade 
local. Tendo em vista que um prédio pode 

ser o principal criadouro de um bairro. 
Além de deixar sua região mais segura, 
uma força-tarefa no condomínio pode 
trazer, de um modo geral, uma ajuda 
relevante para conter a expansão da 
doença.

É importante destacar ainda que a 
falta de cuidado pode representar um 
gasto a mais para o condomínio. Isso 
porque em muitos municípios, a Vigilância 
Sanitária tem efetuado vistoria nos 
condomínios, com possibilidade de 
aplicação de multas quando são 
constatadas irregularidades que possam 
contribuir para a proliferação do mosquito 
transmissor.

Algumas dicas simples para 
conservar o seu prédio sem risco dele se 

tornar um criadouro do Aedes aegypti é 
cuidar das áreas que entram em contato 
direto com água, seja ela limpa ou suja, 
parada ou corrente. Algumas das dicas 
para os ralos externos e canaletas é usar 
telas de nylon para proteção, ou aplicar 
sal regularmente. Para os ralos internos 
de esgoto uma tampa de plástico pode ser 
a solução.

No caso da laje e da marquise, é 
importante manter o escoamento da 
água, verificando se há acúmulo de água 
e eliminando eventuais poças. As calhas 
devem se manter sempre limpas para não 
acumular água. Os fossos do elevador 
precisam ser verificados semanalmente 
se existe água acumulada e no caso de 
haver, providenciar o bombeamento.

Manter os vasos sanitários sem uso 
diário sempre tampados, acionando a 
descarga e semanalmente. Caso não 
possua tampa, vedar com saco plástico 
aderido com fita adesiva. Não sendo 
possível a vedação, acionar a válvula 
semanalmente, adicionando a seguir duas 
colheres de sopa de sal. As caixas d'água, 
por sua vez, precisam ser mantidas 
vedadas (sem frestas), providenciando a 
sua limpeza periodicamente.

Por fim, no caso das piscinas em 
período de uso, efetuar o tratamento 
adequado com cloro. Piscinas sem uso 
frequente, reduzir o máximo possível o 
volume de água e aplicar, semanalmente, 
cloro na dosagem adequada ao volume de 
água.
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Sabe aquele plano de fazer uma 
re forma  em  a lguma  área  do 
condomínio, um reparo em algo que 
não está a contento ou mesmo 
construir um espaço novo para o uso 
coletivo? Sim, talvez esse seja um bom 
momento para retomar essa pauta 
com os demais condôminos e tirar 
esses planos da gaveta. Isso porque o 
preço de alguns produtos de materiais 
de construção sofrereu forte queda o 
que cria um cenário muito favorável 
para quem deseja reformar ou 
construir.

 Em tempos de crise como o que 
enfrentamos atualmente no Brasil, a 
queda de até 10% em itens como 
cimento, areia, argamassa e massa 
corrida é uma notícia animadora. A 
arquiteta Estela Netto avalia que este 
é, sim, um bom momento para 
construir ou reformar, aproveitando a 
baixa nos preços em alguns setores da 
construção civil e as facilidades de 
negociação para pagar. “Vale muito a 
pena reformar ou construir agora, pois 
além dos preços estarem reduzidos, os 
cl ientes  estão  com poder  de 

negociação muito maior, podendo 
pagar em várias vezes ou com 
descontos à vista. Para quem tem 
condições de fazer obra agora, este é o 
momento”, indica.

 Além das vantagens para 
barganhar nos preços dos materiais, 
atualmente também é boa época para 
encontrar mão de obra disponível. O 
cenário atual está bastante diferente 
de 5 anos atrás, quando encontrar 
pedreiros, mestre de obra, pintores e 
demais profissionais específicos era 
uma missão quase impossível. Isso 
mudou  seguramente ,  com  a 
desaceleração do mercado imobiliário 
e da construção civil, há muitos 
trabalhadores do ramo com tempo 
sobrando, disposto a negociar e prestar 
serviço por valores mais acessíveis.

O arquiteto e design Cioli Stancioli 
concorda que esta é uma ótima 
oportunidade para quem deseja 
construir ou reformar. “Uma obra se 
inicia com estes produtos que sofreram 
grande queda no preço, os que chamo 
de 'produtos brutos', como areia, 

cimento, tijolo. Estes fazem parte do 
início de tudo em uma construção e 
representam cerca de 30% do 
investimento em uma obra”, avalia. 
Em relação a custos gerais, vale frisar 
que cada obra ou reforma tem uma 
demanda e vai depender do tipo de 
p r o j e t o .  A l g u n s  m a t e r i a i s , 
principalmente de acabamento, são os 
que mais encarecem uma obra, mas é 
possível ter um projeto sofisticado com 
economia.

A  a rqu i t e t a  Es t e l a  Ne t t o 
concorda. “Material de acabamento 
pode encarecer  uma obra se 
especificarmos um determinado tipo, 
como piso de mármore por exemplo. 
Mas também temos acabamentos 
que podem dar a sofisticação ao 
projeto, porém não são tão caros, 
como um piso de tecnocimento, que 
aparenta cimento queimado e é muito 
bonito também”, conclui.

Regras e Reforma do Apartamento

SEU
CONDOMÍNIO

LIMPEZA DE FACHADA, REVESTIMENTO (PISO E PAREDE), MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL.

A DIFERENÇA ESTÁ AQUI: SÍNDICOS 100% SATISFEITOS
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DicasDicasDicas

AQUEÇA AQUEÇA a

ÁGUA
SUA PISCINA

utilizando o Gás Natural Canalizado

da

Tenha uma sensação agradável com a 
temperatura na medida certa durante 
todos os dias do ano, até mesmo no 
inverno. Uma piscina aquecida 
proporciona uma sensação agradável 
a sua família, clientes e condôminos a 
qualquer momento do dia. Imagine a 
sensação de relaxamento ao se banhar 
em sua piscina aquecida, depois de 
um cansativo dia de trabalho.

Entre em contato
conosco pelo telefone:

(84) 3204.8500
e solicite uma visita dos

nossos Engenheiros.



A manutenção preventiva 
contra insetos pode ser feita de 
duas formas. Dedetização, a 
principal e mais cara delas, e as 
precauções diárias, como limpeza e 
tratamento de jardins. Entre os 
inse tos  que  causam  mais 
preocupação aos moradores, as 
aranhas estão entre os principais. 
Quando um aracnídeo aparece em 
um ambiente,  se  torna  um 
incômodo, uma vez que é difícil 
saber se ele pode representar 
algum risco. Para se livrar das 
aranhas,  o  indicado é  uma 
dedetização completa, além de 
precauções diárias.

Entre as espécies de aranhas 
perigosas e que são comumente 
e n c o n t r a d a s  e m  i m ó v e i s 
residenciais, está a “aranha 
marrom”, também conhecida como 
aranha doméstica. Sua picada não 
é muito dolorida, mas seu veneno é 
perigoso, pois pode provocar 
grandes feridas, febre, vômitos e, 
nos casos mais graves e raros, 
destruir os glóbulos vermelhos do 
s a n g u e ,  c a u s a r  a n e m i a , 
comprometer as funções do fígado e 
até levar à morte.

A dedetização contra aranhas 
pode ser feita com dois métodos 
diferentes: tratamento localizado e 
pulverização. Segundo o técnico da 
TSERV Dedetizadora, Rafael Lins, o 
primeiro tipo de serviço é através da 
aplicação de inseticida diretamente 
nos esconderijos e abrigos. No caso 
dos condomínios, os jardins, a área 
do estacionamento, a área de lazer 
e o hall de entrada podem esconder 
espaços para as aranhas.

“Frestas ,  reent rânc ias , 
rachaduras,  gretas  e  nicho 
existentes nas superfícies são os 
principais locais que os aracnídeos 
procuram para viver, por isso o 
tratamento nessas regiões é 
necessário”. Já a pulverização 
atinge áreas mais amplas dos 
ambientes e atua de forma menos 
localizada, mas também eficaz.

Para completar, Rafael Lins 
indica cinco medidas preventivas 
para o controle de aranhas nas 
casas e outros imóveis. São elas: 
manter limpos os jardins, aparando 
e cortando a vegetação excedente; 
fechar portas e janelas das áreas 
comuns ao entardecer; manter 
fechados os armários e as gavetas 
que se constituem como local de 
abrigo, moradores examinarem 
roupas e calçados antes de usá-los, 
principalmente quando tenham 
ficados expostos ou espalhados 
pelo chão; além de observar a 
presença de aranhas em objetos e 
móveis que tenham sido guardados 
por períodos prolongados em 
a m b i e n t e s  e s c u r o s .
 “Tomando essas atitudes, 
todos os membros da família 
podem ficar tranquilos em relação 
aos aracnídeos, já que as chances 
de aparecerem teias de aranhas 
nos cantos das casas e nos jardins 
vão diminuir”, finalizou Lins.
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Prevenção contra aranhas A vida em condomínio:
Mitos e verdades

Assim como perante a sociedade, o 
morador de condomínio, seja ele 
proprietário ou inquilino, está sujeito a 
uma série de direitos e deveres. O 
fenômeno da verticalização, presente 
com mais força nas cidades de médio e 
grande porte, contribui diretamente 
para essa mudança na forma de se 
relacionar com os vizinhos. Há muitas 
dúvidas e mitos sobre o funcionamento 
dos condomínios, o que por vezes pode 
p re jud ica r  a  ha rmon ia  en t re 
condôminos e o trabalho do síndico.

O zelador deve cobrir horário de 
almoço ou folga dos porteiros? Síndicos 
devem estar  à  disposição dos 
condôminos  du ran te  24h?  O 
condomínio não pode divulgar a relação 
dos moradores  inadimplentes? 
Inquilinos podem votar em assembleia? 
Veja abaixo cinco afirmativas entre os 
vários questionamentos relacionados à 
vida em condomínio que podem ser 
considerados como mito ou verdade. 

1 - Os zeladores devem cobrir o 
horário de almoço ou de folga dos 
porteiros

Mito. A presença frequente do 
zelador na portaria caracteriza dupla 
função, o que pode acarretar em ação 
trabalhista contra o condomínio e gerar 
um prejuízo financeiro. É recomendável, 
nesse caso, que o condomínio disponha 
de funcionários considerados folguistas. 
O zelador só deve ser acionado para 
substituir porteiros em caso de 
emergência, e apenas em uma 
condição eventual e informal.

2 - O síndico deve estar à disposição 
dos condôminos 24h por dia

Mito. O síndico deve estabelecer 
um horário determinado, conforme sua 
disponibilidade, para cuidar das tarefas 
inerentes ao condomínio, incluindo no 
atendimento a outros condôminos. Fora 
desse período, o ideal é orientar os 

condôminos a procurar os funcionários, 
principalmente o zelador, para que 
esses sejam os intermediários das 
eventuais reclamações dos moradores, 
acionando o síndico apenas em casos 
urgentes.

3 - Inquilinos têm direito a voto em 
assembleias

Verdade. O voto dos inquilinos nas 
assembleias  do  condomínio  é 
permitido, desde que o morador que 
vive no imóvel alugado tenha a posse de 
uma procuração específica  do 
proprietário para este fim e somente 
quando o proprietário da unidade não 
estiver presente na assembleia.

4 - O condômino pode alugar sua 
vaga na garagem para pessoas de 
fora do prédio

Verdade. A legislação atual permite 
que as vagas de garagem sejam 
alugadas para pessoas estranhas ao 
edifício. Mas é preciso observar o que 
diz a convenção do condomínio, que 
tem poder legal para proibir tal prática. 
É importante ainda que o condômino 
informe ao zelador ou ao próprio síndico 
que a vaga em questão foi alugada para 
uma pessoa que não reside no 
condomínio, para não comprometer a 
segurança do local e evitar eventuais 
constrangimentos.

5 - O condomínio não pode divulgar 
relação com nome dos condôminos 
inadimplentes

Verdade. É um assunto muito 
controverso e que, na maioria das 
vezes, gera um desgaste psicológico e 
emocional ao síndico e ao condômino 
em questão. De fato, não é possível 
citar o nome dos condôminos em 
débito, pois tal ato pode caracterizar 
constrangimento ilegal. Mas o síndico 
pode, na prestação de contas mensal, 
mencionar as unidades que deixaram 
de pagar a cota condominial.

COTIDIANO
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TECNOLOGIA

Aplicativos ajudam síndicos a gerir condomínios

Em um contexto de um mundo 
onde as relações são globalizadas, a 
tecnologia se faz presente em todas as 
áreas e mercados. Smartphones, 
smart TVs, softwares e aplicativos 
representam ferramentas já utilizadas 
para diversas atividades diárias. E um 
dos segmentos no qual o uso dessas 
ferramentas e sistemas digitais cresce 
de maneira notável é a administração 
de condomínios.

A relação entre os síndicos e 
condôminos  t o rnou- se  ma is 
transparente. Para o auxílio da gestão e 
facilitação do controle de despesas, é 
possível  encontrar na internet 
aplicativos e programas que ajudam o 
síndico. Esses programas agilizam a 
comunicação entre os moradores e o 
síndico  e  proporcionam mais 
produtividade para a execução dos 
trâmites financeiros.

A maioria dos aplicativos são 
pagos, mas os síndicos podem recorrer 

a versões gratuitas. As duas principais 
ferramentas disponíveis sem custo são 
a  K i n g  C o n d o  e  a  A d c o n d 
Administração de Condomínios na sua 
versão básica. Segundo Osvaldo 
Saraiva, supervisor da filial Group 
Software,  uma das  empresas 
responsáveis  por  desenvolver 
programas para administração de 
condomínios, a gestão se torna muito 
mais fácil.

“Por exemplo, no processo de 

pagamento  dos  encargos  do 
condomínio é um 'vai e vem' de 
malotes e documentos e cada etapa 
está sujeita a um deslize humano”, 

comentou. Alguns dos aplicativos 
podem ser baixadas para celulares e 
tablets, facilitando ainda mais o 
acesso aos programas.

Plataformas desse tipo eliminam 
uma barreira nas tarefas do dia da 
administração condominial ao 
a s s u m i r e m  a  p a r t e  d e 
armazenamento e controle dos dados 
e informações. A tecnologia aplicada 
n o  m e r c a d o  d e  g e s t ã o  d e 
condomínios proporciona mais 
autonomia para os moradores, torna 
a relação com o síndico mais próxima 
e evita os conhecidos conflitos da 
vivência em condomínios.

www.dominusadm.com.br | Av. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RN

Administrando o
seu bem estar!

(84) 3201.2122  | Plantão: (84) 98801.5634 | (84) 98823.1352

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

• Controle de consumo de
    gás, água, luz etc,
• Assembleias
• Controle de Chamados
• Comunicados
• Controle de portaria
• Contas a pagar e receber

Recursos disponíveis na maioria dos programas

• Edição de documentos online
• Edição de planilhas online
• Mensagens públicas e privadas
• Reserva de recursos
• Agenda
• Obras e ações
• Achados e perdidos


