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gera diretamente mais de 250 mil 
empregos e movimenta mais de R$ 
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ao orçamento anual de capitais como 
Curitiba e Porto Alegre, tem sido uma 
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Página 4

Laudo técnico ajuda
na identificação

de falhas

“Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer.” Confúcio.
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Por Cecília Lima

ma discussão bastante Ua n t i g a  n o  m e i o 
c o n d o m i n i a l 

finalmente ganhou forma e 
texto na legislação brasileira: a 
i n d i v i d u a l i z a ç ã o  d e 
hidrômetros. No dia 12 de 
julho deste ano, o atual 
presidente da República em 
exercício,  Michel Temer, 
sancionou a Lei 13.312, a qual 
foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU).

E qual é mesmo a relevância 
disso para quem vive em 
condomínio ou administra 
um? Ela altera a Lei 11.445, de 
2007, que estabelecia as 
diretrizes nacionais para o 
saneamento básico. Com a 
n o v i d a d e ,  a  m e d i ç ã o 
individualizada do consumo 
marcado pelos contadores de 
água passa a ser obrigatória. 
Cada condômino deverá 
receber uma fatura própria, 
cobrando o consumo de água 
praticado na sua unidade 
domiciliar.

O consumo de água em áreas 
comuns como piscina, salão 
de festas, churrasqueira, 
dentre  outros  espaços, 
permanece compartilhado, 
sendo cobrado na taxa 
condominial mensalmente 
paga.

 A mudança prevista na Lei 

13.312 sancionada pelo 
presidente Temer, no entanto, 
só passa a valer a partir de 
cinco anos a serem contados 
da data de sua publicação. A 
normativa é válida para 
projetos de condomínios 
novos, não sendo obrigatória 
a o s  q u e  j á  e x i s t i a m 
anteriormente à sanção da lei. 
Veja detalhes sobre essa 
novidade na nossa matéria 
Especial.

 Aproveitando o ensejo da 
instalação de hidrômetros, 
nossa edição de Agosto do 
Jorna l  do  S índ ico  t raz 
explicações sobre o que vem a 
ser o laudo técnico de vistoria 
predial, ferramenta que o 
síndico deve conhecer. O 
laudo deve ser entendido 
como uma inspeção para 
avaliar diversos aspectos da 
edificação, como segurança, 
estado de conservação, vida 
útil, estruturas de concreto 
armado, instalações elétricas e 
hidrossanitárias, entre outras 
finalidades que justificam sua 
importância. Confira maiores 
d e t a l h e s  s o b r e  e s s e 
instrumento na nossa sessão 
“Seu Condomínio”.

Desejamos a todos os nossos 
leitores um excelente mês de 
agosto.

Boa leitura!

2

Nossa MensagemNossa Mensagem

FRANQUEADOS

IMPRESSÃO
UNIGRÁFICA - 3272-2751

O JORNAL DO SÍNDICO não se responsabiliza por conceitos e 
idéias em artigos assinados ou em matérias pagas. Proibida a 
reprodução sem autorização por escrito da PUBLIK EDITORA 
LTDA.

ARARAQUARA – SP
Araraquara@jornaldosindico.com.br

ARACAJÚ -SE
aracaju@jornaldosindico.com.br

BAIXADA SANTISTA – SP
baixadasantista@jornaldosindico.com.br

BELO HORIZONTE – MG
belohorizonte@jornaldosindico.com.br

BELÉM – PA
belem@jornaldosindico.com.br

BRASÍLIA – DF
brasilia@folhadosindico.com.br

CAMPINAS – SP
campinas@jornaldosindico.com.br

CURITIBA – PR
Curitiba@jornaldosindico.com.br

FORTALEZA – CE
fortaleza@jornaldosindico.com.br

DIAGRAMAÇÃO
Luciano Almeida: 99992.4968

lucian-rn@bol.com.br

Autorizado pela Publik Editora Ltda para uso da marca.
Publicação mensal Tiragem: 3.000 exemplares.

Exemplar avulso R$ 4,50

FUNDADOR: Aroldo de Lima Marcelo
EDITOR NACIONAL: Átila Gadelha Marcelo

 Cecília Lima - 3268 DRT/PBREDAÇÃO:
: Cácia GomesCOMERCIAL

NATAL – RN
natal@jornaldosindico.com.br

84 98826.3970
     3086.9884

CÁCIA GOMES

GRANDE ABC – SP
grandeabc@jornaldosindico.com.br

JOÃO PESSOA – PB
joaopessoa@jornaldosindico.com.br

JOINVILLE – SC
Joinville@jornaldosindico.com.br

LONDRINA – PR
Londrina@jornaldosindico.com.br

NITERÓI – RJ
niteroi@jornaldosindico.com.br

OSASCO – SP
osasco@jornaldosindico.com.br

RECIFE – PE
recife@jornaldosindico.com.br

RIO DEJANEIRO – RJ
riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

SALVADOR- BA
salvador@jornaldosindico.com.br
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

saojosedoscampos@jornaldosindico.com.br
SÃO PAULO- SP

saopaulo@jornaldosindico.com.br
SOROCABA – SP

Sorocaba@jornaldosindico.com.br

e-mail: natal@jornaldosindico.com.br
site: www.jornaldosindico.com.br



Com a taxa de desemprego acima de 
11% o que resulta em mais de 11 milhões 
de desempregados, toda a economia do 
país vem sendo afetada. Porém, o nicho 
de condomínios que gera diretamente 
mais de 250 mil empregos e movimenta 
mais de R$ 13,2 bilhões por ano, o que 
equivale ao orçamento anual de capitais 
como Curitiba e Porto Alegre, tem sido 
uma grande oportunidade de trabalho. O 
que justifica a excessiva procura para o 
cargo de síndico profissional.

Os condomínios que até uma década 
atrás contavam com síndicos que tinham 
o perfil de aposentados ou pessoas que 
não trabalhavam, e por isso tinham 
tempo para exercerem o cargo, mudou. 
Hoje o perfil do síndico é de um 
empresário, advogado, engenheiro, que 
concilia a sua atividade principal com de 
síndico do edifício em que mora, na 
maioria das vezes remunerado, mas não 
de forma profissional, ou o síndico 
profissional, que é a grande novidade que 
surgiu a partir do advento do Novo Código 
Civil, que previu a possiblidade de 
contratação de síndico não proprietário 
(art. 1.347 do CC).  

O sindico profissional é uma denomi-
nação do mercado condominial para 
aquele que exerce a atividade de forma 
remunerada mediante contratação, seja 

no prédio que reside ou em outros, porém 
o fato dele receber remuneração não o 
torna profissional. 

Apesar da existência de um projeto lei 
para regulamentar a profissão a mesma 
ainda não está regulamentada e por ora 
pode ser exercida por qualquer pessoa. O 
que pode representar um grande perigo e 
deixar muitos condomínios em risco. 

Por exemplo, a falta de manutenção 
preventiva dos equipamentos pode repre-
sentar um desgaste e desvalorização do 
empreendimento na ordem de 5% ao ano. 

Não existe uma formula para se 
tornar síndico profissional, mas existem 
alguns erros que não podem ser 
cometidos por esses, como por exemplo a 
falta de assessoria administrativa e 
jurídica correta, a não observância da 
legislação fiscal, o não acompanhamento 
da mão de obra (funcionários). Este 
último chega a representar mais de 50% 
das despesas do prédio e a negligência na 
operação, tais como; a não verificação 
correta da escala, não pagamento de 
acúmulo de função, biênio, horas extras, 
poderá representar um passivo perigoso 
ao condomínio. 

OS condomínios tem inúmeras 
responsabilidade legais, tais como nr,s, 
PCMSO, PPRA, CIPA, AVS, Curso de 

primeiros socorros, brigada de incêndio, 
AVCB, exame de potabilidade de agua, 
Medição Ôhmica, limpeza de fachada, 
limpeza de caixa d'agua, retenção e 
pagamentos em nota de prestação de 
serviços, e-social, emissões de guias de 
recolhimento previdenciários e outras 
centenas de obrigações. 

Além, das acima relatadas o síndico 
deve gerir o empreendimento, realizar a 
assembleia ordinária anual, a previsão 
orçamentária, cumprir e fazer cumprir o 
Regimento Interno e Convenção ( Art. 
1.348 do CC)

E quando existir uma obra dentro do 
condomínio exigir a documentação legal, 
com base na ABNT 16.280:2014. A não 
exigência, e caso ocorra algum acidente 
ou danos a terceiros por omissão do 
síndico esse poderá ser responsabilizado 
civil e criminalmente. 

E para que ele possa exercer todas as 
suas funções de forma segura deve 
contar com o respaldo do conselho, de um 
bom preposto no condomínio, de uma boa 
administradora de condomínio e de um 
corpo jurídico. Deve ainda trabalhar com 
uma auditoria permanente. E fazer 
permanente reciclagem no mercado em 
cursos com o os oferecidos pelo mercado. 

A remuneração do síndico profis-

sional deve ser fixada em assembleia no 
ato da eleição. Oportunamente o mesmo 
deve esclarecer qual o formato de 
t r aba lho  p ropos to ,  o  va l o r  de 
remuneração que poderá ocorrer atrás de 
Pessoa Jurídica ou Física. O que é 
indiferente, desde que no caso de PJ seja 
emitida Nota Fiscal e no caso de PF, seja 
emitido RPA com devido recolhimento de 
20% de Inss por parte do tomador de 
serviço, e 11% do prestador. 

 A eleição do sindico profissional 
costuma ser discutida previamente no 
conselho fiscal, mas nada impede que no 
ato da eleição de síndico o mesmo seja 
apresentado e eleito, o que irá imperar 
será a vontade da maioria em assem-
bleia. É fundamental que a contratação 
ocorra em assembleia, e que ao conselho 
seja delegada a função de elaboração de 
um contrato de prestação de serviços, que 
não poderá limitar os poderes do síndico 
previstos em lei, ou vincularem a 
situações que contrariem a convenção.

 O conselho poderá rescindir o 
contrato se esse poder lhe foi conferido 
em assembleia, porém tais poderes não 
são suficientes para colocar fim ao 
mandato do síndico, somente uma a 
assembleia tem poderes de interromper 
com o mandato vigente do síndico, ou 
caso este renuncie. 
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Laudo técnico ajuda na identificação de falhas

SEU CONDOMÍNIO

Pensar e executar a reforma de um 
prédio quase sempre é motivo de preo-
cupação para síndicos e administra-
dores. Qualquer serviço mal executado 
ou com falhas de planejamento certa-
mente resultará em reclamações fre-
quentes dos condôminos.

Para evitar essa dor de cabeça, o 
laudo técnico de vistoria predial é uma 
fer ramenta  fundamenta l  que 
contribuirá para que as necessidades 
sejam devidamente identificadas e 
medidas preventivas sejam tomadas a 
fim de evitar maiores problemas no 
futuro.

O laudo técnico de vistoria deve ser 
entendido como uma inspeção para 
avaliar diversos aspectos da edificação, 
como segurança, estado de conser-
vação, vida útil, estruturas de concreto 
armado, instalações elétricas e hidros-
sanitárias, entre outros. Ao longo do 
tempo, os prédios tendem a apresentar 
falhas que, em alguns casos, podem 
exigir alto custo de reparação e 
apresentar riscos para os moradores.

Se identificado com antecedência, 
por meio do laudo técnico, tais proble-
mas podem ser evitados. E minimizar 
os danos torna-se imprescindível, uma 

vez que administradores e síndicos 
podem ser responsabilizados civil e até 
criminalmente por eventuais falhas, 
seja por negligência ou omissão.

As obras que forem apontadas no 
laudo técnico como necessárias para a 
manutenção da edificação deverão ser 
prévia e obrigatoriamente licenciadas à 
Prefeitura Municipal, e realizadas com o 
acompanhamento de profissional 
técnico legalmente habilitado.

As vistorias envolvem uma equipe 
multidisciplinar, sendo necessário, no 
mínimo, a avaliação de profissionais da 
engenharia civil e da engenharia 
elétrica, ambos com formação plena. 
Todos  os  detalhes  devem ser 
observados, pois qualquer problema 
aparentemente simples pode evoluir e 
causar maiores transtornos aos 
moradores.

Com base no laudo, o proprietário 
ou administrador tem condições de 
solicitar orçamentos específicos às 
empresas especializadas para a 
execução das medidas propostas, 
bem como comparar valores, pois os 
se r v i ços  se rão  p r ev i amen te 
estabelecidos no documento técnico.

A perícia deve ser neutra e 
apontar para a viabilidade dos 
orçamentos apresentados. Com o 
laudo em mãos, o síndico tem uma 
análise técnica da situação da 
ed i f i cação ,  podendo  r e fu ta r 
reclamações e cobranças dos 
condôminos. É importante ainda ficar 
atento às legislações estaduais que 
podem indicar orientações e deveres 
referentes à realização do laudo 
técnico de vistoria.

No último dia 12 de julho o atual 
presidente da República em exercício, 
Michel Temer, sancionou a Lei 13.312, 
publicada em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU). A mesma vem 
a alterar a Lei 11.445, de 2007, que 
estabelecia as diretrizes nacionais 
para o saneamento básico. A novidade 
é que agora a medição individualizada 
dos contadores de água passa a ser 
obrigatória.

O texto da nova lei explicita a nova 
regra:  “As  novas  edif icações 
condominiais adotarão padrões de 
sustentabilidade ambiental que 
incluam, entre outros procedimentos, 
a medição individualizada do consumo 
hídrico por unidade imobiliária”. A 

nova legislação, contudo, apenas entra 
em vigor cinco anos após a publicação 
e não atinge condomínios construídos 
antes dela. Ou seja, há tempo 
suficiente para que as devidas 
adaptações sejam realizadas.

Embora ainda divida opiniões no 
meio condominial, a normativa é vista 
como uma perspectiva positiva, uma 
vez que promoverá uma cobrança 
mais justa. Além de incentivar 
economia no consumo, o objetivo da 
individualização dos hidrômetros é que 
os condôminos paguem um valor mais 
justo na taxa de água, correspondente 
ao que realmente é consumido em 
cada apartamento, dividindo apenas o 
consumo de áreas comuns.

Na prática, o cotidiano do condô-
mino não muda muito. Ele passará a 
receber uma fatura exclusiva referente 
ao que gastou de água no mês, assim 
como já acontece com seus demais 
serviços como energia, telefone, 
internet. A conta, enviada pela 
companhia de abastecimento de sua 
localidade, discriminará em litros o 
consumo mensal.

Para bancária Cátia Morais, 32 
anos, moradora de um residencial em 
Porto Alegre (RS), a nova legislação é 
vista como uma boa nova. “Eu vivo em 
um apartamento sozinha com um 
animal de estimação apenas. Não é 
justo que eu pague o mesmo valor que 
paga um apartamento no qual vive 

uma família com pai, mãe, filhos e 
ou t ros  fami l ia res .  No  nosso 
condomínio já havia a reivindicação 
por parte de alguns moradores a favor 
da individualização dos hidrômetros e, 
agora com a lei, isso ganhará força e 
espero consigamos esse feito”, 
declara Cátia.

Hidrômetros particulares: Agora é lei!
Presidente da República em exercício sanciona legislação para que condôminos

tenham medição de consumo de água individualizada

ESPECIAL

Por Cecília Lima
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Por Cecília Lima

Inquilino pode ser síndico? O novo Código Civil diz que sim!

Escolher um síndico nunca é uma 
tarefa fácil. O eleito precisa ser de 
confiança e ter disponibilidade para 
tratar dos interesses do condomínio, 
além da responsabilidade no trato com 
o dinheiro coletivo. Em muitas 
ocasiões, uma dúvida pode agravar a 
indecisão na hora de definir o novo 
responsável.

Inquilino pode ser síndico? 
Segundo o novo Código Civil, sim! O 

trabalho de administrar os 
interesses do condomínio 
pode ser, sim, delegado a 
pessoas que não sejam 
proprietárias do imóvel em 
que vivem.

Esse é o caso de Maria 
Lídia Moura, que há seis 
meses  administ ra  o 
condomínio em que mora. 
E l a  c o n t a  q u e ,  n o 
momento da eleição, a 
dúvida foi levantada por 
alguns condôminos, mas o 
consenso prevaleceu. 
“Nós  não  t í nhamos 
certeza se era possível, 
mas a eleição era bastante 
informal. Nesse caso os 

presentes concordaram que não 
haveria problemas e eu fui eleita. É 
bom saber que também existe amparo 
legal para isso”, afirmou.

Esse amparo está no artigo 1.347 
do novo Código Civil, que prevê que “a 
assembleia escolherá um síndico, que 
poderá não ser condômino, para 
administrar o condomínio”. A única 
restrição prevista diz respeito ao 

período de mandato, que não pode 
superar os dois anos de vigência. A 
regra, no entanto, é a mesma para os 
síndicos que são proprietários de seus 
imóveis.

E não é só à chefia do condomínio 
que o inquilino tem acesso permitido. 
De acordo com a legislação, também é 
permitida aos não proprietários a 
participação no Conselho Fiscal do 
condomínio, quando houver um. 
“Poderá haver no condomínio um 
conselho fiscal, composto de três 
membros, eleitos pela assembleia, por 
prazo não superior a dois anos, ao qual 
compete dar parecer sobre as contas 
do síndico", diz o artigo 1.356 do 
Código Civil.

Outro direito previsto é o direito ao 
voto nas assembleias, mas esse poder 
só é garantido na ausência do 
proprietário e com posse de uma 
procuração. “Qualquer cláusula de 
Convenção que negue estes direitos 
aos inquilinos não possui validade 
legal, já que convenções não podem 
contrariar leis municipais, estaduais 
ou federais”, explicou o advogado 
Lincoln Mota.

DEVERES –  Mas  indepen-
dentemente de quem for eleito para o 
posto de síndico, os deveres são os 
mesmos, e muitos! Entre estas 
obrigações estão a de convocar a 
assembleia  dos  condôminos; 
representar o condomínio, praticando 
os atos necessários à defesa dos 
interesses comuns; dar imediato 
conhecimento à assembleia da 
existência de procedimento judicial ou 
administrativo de interesse do 
condomínio; e cumprir e fazer cumprir 
a convenção, o regimento interno e as 
determinações da assembleia.

Além disso, também fica a cargo 
do síndico o papel de diligenciar a 
conservação e a guarda das partes 
comuns e zelar pela prestação dos 
serviços  que  interessem aos 
possuidores; elaborar o orçamento da 
receita e da despesa relativa a cada 
ano; cobrar dos condôminos as suas 
contribuições, bem como impor e 
cobrar as multas devidas; prestar 
contas à assembleia, anualmente; e 
realizar o seguro da edificação. Tudo 
previsto no Código Civil, em seu artigo 
1.348.

ADMINISTRAÇÃO

SÍNDICOS(AS),
Nos mantenha informado se

o jornal do síndico não estiver
chegando no seu condomínio.
Contamos com o seu apoio.

3086.9884
9.8826.3970

ENVIE SUGESTÕES DE MATÉRIAS, PERGUNTAS,
CONTE SUA TRAJETÓRIA COMO SÍNDICO .

natal@jornaldosindico.com.br
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SEGURANÇA

Os maus hábitos nossos de cada dia...

Deixar o portão principal aberto ao 
passar, autorizar a entrada de 
visitantes antes que eles, de fato, 
cheguem ao edifício, permitir o acesso 
de entregadores de delivery aos 
apartamentos, esses são alguns 
exemplos de atitudes que expõem os 
condomínios à inúmeros perigos. E há 
muitos outros. Isto porque a segurança 
preventiva está relacionada à postura 
do síndico, aos recursos que o 
condomínio dispõe, mas principalmente 
à mudança de hábitos de todos os 
agentes envolvidos – funcionários e 
moradores.

Os condomínios podem e devem 
i n s t a l a r  e q u i p a m e n t o s  d e 
acompanhamento remoto, tais como 
câmeras de segurança. Mas, de acordo 
com a síndica Mariana Clarissa, que 
assumiu a função em seu condomínio 
há mais de três anos, o zelo pela 
manutenção da segurança dos 
c o n d ô m i n o s  c o m e ç a  p e l o 
estabelecimento de regras claras, que 
prevejam multas e sanções, inclusive.

“Tais medidas devem estar bem 
claras na Convenção do Condomínio e 
devem ser monitoradas pelo síndico. É 
preciso estabelecer regras, informar os 
moradores sobre elas e observar seu 
cumprimento. Isso é fundamental para 
garantir a segurança do prédio. Atitudes 
fora da norma interna desqualificam 
qualquer estrutura que se tenha”, 
comenta.

No caso dos edifícios com portaria, 
conforme explica a gerente da Lello 
Condomínios, Angélica Arbex, há 
posturas que devem ser evitadas pelos 
porteiros. Ela explica que é importante 
ser rigoroso com o acesso de pessoas 
ao condomínio, seja pela entrada de 
pedestres, seja pela garagem. “O 
profissional de portaria não pode querer 
i d e n t i f i c a r  o  v e í c u l o ,  m a s 
especialmente quem está dentro do 
veículo. E, na dúvida, não abrir o 
portão”, comenta.

Além disso, continua, ninguém 
deve acessar a área interna, sem 
p a s s a r  p o r  u m  s i s t e m a  d e 

identificação. “Da mesma forma, nunca 
o condômino deve pedir ao porteiro que 
permita a entrada de alguém que ainda 
não tenha de fato chegado. A visita 
deve ser anunciada ao morador na hora 
que a pessoa chega ao local”, 
completa.

Angélica acrescenta ainda que a 
presença de equipamentos como rádio 
e TV nas portarias também é incorreta, 
pois  pode  tirar  a  atenção  do 
profissional. “Apenas um monitor com 
imagens do circuito de câmeras deve 
ser mantido”, explica a gerente.

Nos prédios sem porteiro, o hábito 
de “jogar a chave” ou mesmo 
disponibilizar uma cópia para visitantes 
acessarem o edifício é que pode ser 
perigoso. Além disso, deixar o acesso 
às áreas comuns abertos facilita a 
entrada de bandidos. “É preciso que 
lembremos que os condomínios são 
locais atrativos para ação de pessoas 
mal intencionadas e toda postura 
preventiva é bem vinda”, resume 
Mariana.

Atitudes negligentes de moradores e funcionários podem colocar em risco toda a segurança do condomínio

SEGURANÇA NOS
CONDOMÍNIOS

Atitudes para serem evitadas:

- Desrespeitar as normas de 
segurança pré-estabelecidas 
pela Convenção.

- Permitir o acesso de visitantes 
não identificados, na garagem 
ou pelo acesso de pedestres.

- Autorizar a entrada de uma 
visita que ainda não chegou.

- Ausentar-se da portaria, sem 
cobertura de outro profissional.

- Permitir o uso de equipamentos 
de rádio e televisão na portaria.

- D e i x a r  a s  c h a v e s  d o 
apartamento ou do carro na 
portaria.

- Disponibilizar as chaves do 
condomínio para visitantes.

Lâmpadas LED

Na tentativa de enxugar as despesas, a 
procura por lâmpadas LED tem aumentado 
também em condomínios. Esses produtos 
registraram uma significativa redução de 
preço nos últimos anos: em janeiro de 2014, 
por exemplo, uma lâmpada LED A60 custava 
R$ 49,90, enquanto que hoje o produto pode 
ser encontrado a partir de R$ 12,90, o que 
representa um decréscimo de quase quatro 
vezes no valor inicial.

A economia no bolso do consumidor é 
expressa em números impressionantes: as 

lâmpadas LED economizam em até 85% de 
energia, quando comparada a uma lâmpada 
incandescente comum. O produto também 
se destaca pela durabilidade, com vida útil 
que pode variar de 15 a 25 mil horas. Um 
dos motivos para este baixo consumo da 
LED se dá pelo fato de ela conseguir 
converter grande parte da energia elétrica 
em luz.

Pintura de parede

Você  sabe  quais  as  vantagens  e 
desvantagens dos tipos de acabamento que 
as tintas podem ter? É importante ter esse 
conhecimento prévio antes de escolher como 
fazer a pintura de tetos e paredes. O 
mercado oferece produtos dentre os quais é 
possível optar entre o acabamento fosco, 
brilhante ou acetinado. O primeiro disfarça 

imperfeições, já o brilhante impregna menos 
sujeira, enquanto o acetinado brilha menos, 
esconde falhas, mas tem preço menos 
acessível.

A pintura só deve ser feita após um preparo 
preliminar na superfície desejada. Focos de 
umidade devem ser eliminados e para isso 
existem produtos antimofo. Depois de 
controlada a umidade, deve-se lixar a 
parede para retirar  o  que estiver 
descascando.  Imperfeições  como 
rachaduras, orifícios feitos por parafuso ou 
prego e outras irregularidades podem ser 
minimizadas com uso de massa corrida.

Prevenção contra incêndios

Toda prevenção é válida quando o assunto é 
evitar incêndio. Para isso, algumas medidas 
de segurança devem ser adotadas na rotina 

do condomínio por seus usuários: Materiais 
inflamáveis devem ser armazenados na 
posição vertical, sempre na embalagem 
original e em lugar à prova de fogo; Os 
materiais de limpeza também devem ser 
acondicionados em locais apropriados; 
Corredores, escadas e passagens de 
incêndio do condomínio devem estar sempre 
livres, jamais armazene qualquer tipo de 
objeto por menor que seja o intervalo de 
tempo (nunca se sabe quando precisará 
usar essas vias); Nunca faça improvisos nas 
instalações elétricas; A orientação anterior 
serve para quem costuma sobrecarregar 
plugues do tipo T (benjamins); Coloque uma 
placa legível impedindo a aproximação de 
crianças e fumantes próximos a locais 
inflamáveis (quadro de força, armário de 
produtos químicos, depósito de lixo etc).
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As áreas comuns passa-ram a ser 
mais valorizadas nos últimos anos 
pelas cons-trutoras e isso levou a 
uma tendência de modernização e 
embelezamento dos prédios pela 
cidade. Edifícios cons-truídos em 
décadas nas quais predominavam o 
cinza e a parede quase sem textura de 
reboco hoje não parecem tão sóbrios, 
mas se um tanto soturno. Espaços 
verdes também não estavam nas 
propriedades dos arquitetos de outras 
épocas e o concreto predomina em 
contraste com lançamentos mais 
r e c e n t e s ,  n o s  q u a i s  e s s a 
preocupação é uma constante. Agora, 
quem mora nos edifícios mais antigos 
busca uma modernização no visual, 
na tentativa de encontrar no ambiente 
familiar e de trabalho um bem-estar, 
que cada vez mais está longe das 
cidades.

Mas, quais as demais vantagens 
de uma reforma nas áreas comuns 
proporcionam?

Os condomínios que investiram 
em melhorias garantem a valorização 
dos imóveis na hora da venda, e 
alguns condôminos até desistiram de 
procurar um imóvel mais “moderno”. 
“Houve um bom detalhe que provocou 
refor-mas nas áreas de exteriores nos 
últi-mos tempos e as pessoas 
passaram a enxergar que o hall de 
entrada também tem de estar bem 
apresentado”.

 Reformas 

E aí nem sempre é preciso quebrar 
paredes, juntar entulho de obra em 
frente ao condomínio. Uma pintura na 
parede, alguns vasos de plantas, flores 
e folhagens, espelhos para ampliar a 
sensação de espaço e moveis e 
tapetes podem resolver o problema. 
Mas tudo deve levar em conta que no 
edifício vive uma comunidade de 
gostos diferentes e que devem ser 
satisfeitos. O profissional tem de saber 
conciliar gosto e vontade de todos com 
o custo com o qual os condôminos 
estão dispostos a arcar.

Alem disso, o projeto das áreas 
comuns deve levar em conta como os 
moradores querem estabelecer o 

convívio dentro do prédio. Há casos 
em que os pedidos são para que não 
haja assentos no hall, para que 
ninguém pare ali. A vontade nesse 
caso é que a entrada não seja mais 
que uma área de passagem. Em 
outras circuns-tancias, o que se quer 
é justamente o contrario. Há casos em 
que os moradores não querem a 
permanência de ninguém ali e,em 
outros, que são na verdade menos 
comuns, eles querem uma área de 
convivência para todos.

Em outros casos, a proposta do 
condomínio exige uma transfor-
mação mais radical, o que significa 
transtornos temporários,  mas 
compensatórios. Nestes projetos, 

está inclusa a troca de piso antigo por 
um mais moderno e também mais 
resistente e menos escor-regadio, 
principalmente quando no prédio 
residem crianças e idosos. Não se 
deve esquecer a instalação de acesso 
para  def ic ientes  f ís ico ,  ho je 
obrigatório nas construções recentes. 
Muitas dessas reformas garantem, 
ate, um espaço de recreação para 
crianças.

Outro detalhe que pode ser previsto 
pelo condomínio para mudar a 
imagem do prédio – além da limpeza e 
pintura da fachada – são os uniformes 
dos funcionários, primeiro contato de 
visitantes. Essa é outra boa sugestão.

Novos ambientes nas áreas comuns
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Nos prédios antigos, os apartamentos possuem grande área privada, mas precisam dar novos ares às áreas comuns.
Aos condôminos garantem bem-estar, as crianças podem conquistar um espaço para brincar e os imóveis são valorizados.

*A autora é Jornalista e colaboradora do Jornal do Síndico.
*Andréa Mattos
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