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4 passos para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar. “Norman Vicente Peale”
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A situação de atual crise 
econômica na qual se 
encontra o país vem modi-
ficando a rotina do brasi-
leiro. Os preços cobrados 
por produtos e serviços so-
bem em um ritmo que as 
remunerações de cada um 
não conseguem acom-
panhar

O condomínio não é feito 
apenas por síndico e 
condôminos, ele inclui 
também uma equipe de 
funcionários a serviço do 
patrimônio coletivo.



Por Cecília Lima

Mais um ano se inicia e com 
ele chegam também novos 
planos, novos desafios, novas 
conquistas. Aos síndicos recém 
empossados, o nosso “boa sorte” 
e aos que continuam no cargo, 
temos  o  prazer  de  d izer 
“seguimos juntos”. São mais de 
20 anos trabalhando pelo síndico, 
ob j e t i vando  t r a ze r  ma i s 
informação, dicas, novidades e 
atualizações sobre o universo dos 
condomínios. Essa é a missão do 
nosso Jornal do Síndico: servir a 
quem serve ao condomínio.

 Para começar 2017 sonhando 
grande, que tal pensar em 
maneiras de ampliar as receitas 
do condomínio sem acrescentar 
nada à taxa mensal dos usuários? 
Em nossa matéria de “Finanças” 
trazemos cinco sugestões simples 
e legais de se incrementar a renda 
do condomínio. Medidas simples 
podem ajudar a criar um fundo de 
investimentos que se revertam 
para os próprios condôminos, 
seja na realização de benfeitorias 
ou na desoneração de despesas 
extraordinárias.

 Em tempos de crise financeira 
como a que o Brasil atravessa 
atualmente poupar é sempre uma 
boa ideia.  E  se,  além de 
economizar, você conseguir meios 
para obter uma renda extra, 
melhor ainda! Nessa hora toda 
criatividade é válida. O síndico 

deve transmitir aos condôminos 
esse espírito colaborativo, 
conscientizá-los para colaborarem 
como for possível, afinal o 
condomínio é um patrimônio 
coletivo.

 E por falar em coletividade, é 
verdade que a convivência com 
outras pessoas em um mesmo 
ambiente às vezes se torna 
conflituosa, não é mesmo? Quais 
são os principais motivos de 
discórdia  no  condomínio? 
Barulho, animais domésticos, 
inadimplência? Veja nesta edição 
a lista que preparamos com os “7 
pontos de conflito entre condô-
minos” na nossa seção “Coti-
diano” e veja se você concorda 
com os fatores que elencamos.

 Embora nem sempre seja 
tarefa simples, o bom síndico é 
um conciliador. Em lugar de 
alimentar brigas e desentendi-
mentos entre vizinhos, ele próprio 
busca dar o exemplo e assume 
uma postura pacificadora. 
Exercitar a paciência e a empatia 
deve ser um objetivo diário, em 
prol do bem comum.

 A todos nossos leitores - 
síndicos, funcionários e condô-
minos - desejamos um excelente 
ano de 2017. Estamos juntos em 
mais uma jornada.

Boa leitura!
Os editores
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Distribuição do Jornal

Acompanhe nossa distribuição, nos mantenha informado se o 
JS não estiver chegando no seu condomínio. Fone: ou 3086.9884 
natal@jornaldosindico.com.br

Bairros: Praia do Meio, Areia Preta, Artistas, Ribeira/Rocas, Petrópolis, 
Mãe Luiza, Cidade Alta, Alecrim/Barro Vermelho, Tirol, Lagoa Seca, Morro 
Branco, Nova Descoberta, Lagoa Nova I e II, Dix-Sept Rosado, Candelária, 
Bairro Latino, Cidade da Esperança, Bairro Nazaré, Quintas, Km 6, Bom 
Pastor, Potilândia, Nova Dimensão, Cidade Jardim, Neópolis, Pirangi, Jiqui, 
Capim Macio, Alagamar, Ponta Negra, Vila de Ponta Negra, Cidade Verde, 
Nova Parnamirim, Cidade Satélite, Pitimbú, Planalto, Passagem de Areia, 
Joquei Club, Nova Esperança, Conjunto Planície de Parnamirim, Conjunto 
Pirangi de Dentro, Vale Do Sol, Boa Esperança, Paque das Nações, Rosa 
dos Ventos, Centro de Parnamirim, Cajupiranga, Parque das Exposições, 
Parque Industrial, Santa Tereza, Rosa Fernandes, Estrada da Lagoa Seca, 
Parque das Árvores, Jardim Planalto, Liberdade, Monte Castelo, Jardim 
das Nações, Cohabinal, Joquei Club, Conjunto Planície de Pirangi.
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ESPECIAL
(Redação com Assessoria)

É obrigação de cada empregador 
zelar  pela  segurança  de  seu 
empregado, viabilizando-lhe meios 
para isso, seja proporcionando um 
ambiente salubre para que ele possa 
exercer suas atividades sem riscos 
morais, psicológicos ou físicos, bem 
como fornecendo a ele equipamentos 
de proteção individual, caso esses 
sejam necessários para a realização 
de alguma tarefa especíca.

O funcionário lesado em horário de 
serviço - assim como sua família - 
pode requerer seus direitos na Justiça 
responsabilizando seu patrão pelo 
acidente de trabalho. Mas você sabe 

exatamente em que consiste esse tipo 
de “acidente”? Como ele é classicado 
e o que pode ser enquadrado como um 
evento desse gênero?

De acordo com a legislação 
trabalhista vigente atualmente no 
Brasil, acidente de trabalho é todo 
aquele que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa ou 
empregador ou pelo exercício do 
trabalho dos segurados especiais, 
provocando lesão corporal  ou 
perturbação funcional, permanente ou 
temporária, que cause a morte, a 
perda ou a redução da capacidade 
laboral do indivíduo.

O que é e o que não é acidente de trabalho?

Morar em condomínio requer bom 
senso uma vez que compartilhar 
espaços, às vezes, pode gerar muitos 
conitos, principalmente quando um 
morador se sente invadido ou lesado 
por outro. Para se viver bem é 
necessário, além do bom senso para 
respeitar o próximo, também uma boa 
dose de paciência para ser exível 
quando preciso e saber relevar o que 
desagrada, em algumas ocasiões. Você 
sabe quais são os principais pontos de 
conito entre moradores? Abaixo 
listamos 7 motivos que comumente 
rompem a paz entre condôminos. 

1 - Barulho

Esse é uma unanimidade em todos 
os condomínios, pois costuma ser a 
principal queixa. Seja em áreas comuns 
a exemplo do salão de festas ou dentro 
do apartamento, o barulho incomoda e 
é motivo de brigas, muitas delas com 
desfecho trágico, infelizmente. 

2 - Inadimplência

A falta de pagamento por parte de 
uns onera o orçamento de outros. Isso 
porque o “buraco” deixado no 
orçamento ordinário do condomínio 
pelos inadimplentes precisa ser 
c o b e r t o ,  u m a  v e z  q u e  h á 
compromissos mensais que não 
podem ser cortados, como energia, 
água, pagamento de funcionários. 

3 - Animais

A  p r e s e n ç a  d e  a n i m a i s 
domésticos como cães, gatos e até 
algumas aves gera conitos. As 
principais queixas são a sujeira e os 
ruídos provocados pelos PETs ou o 
risco que alguns podem oferecer à 
saúde coletiva. Criar animais em 
condomínio não é um problema, 
desde que seus donos cuidem para 
que não incomodem os vizinhos. 

4 - Lixo

O descarte do lixo também é um 
dos frequentes motivos de discórdia 
entre moradores. Alguns questionam a 
obrigatoriedade da coleta seletiva, 
outros depositam seus resíduos em 
locais inapropriados e despertam a ira 
dos vizinhos. 

5 - Garagem

A disputa por espaços na garagem 
é também constante motivo de brigas. 
Quando há vagas demarcadas para 
cada condômino é um problema 
menos frequente, mas quando as 
vagas são rotativas esse é um dos 
principais pontos de conito entre 
vizinhos.

6 - Espaços coletivos

O  u s o  d e  a m b i e n t e s  e 
equipamentos coletivos como: salão 
de festas e de jogos, espaço gourmet, 
c h u r r a s q u e i r a ,  a c a d e m i a , 

brinquedoteca, dentre outros, pode ser 
razão para atritos. As principais 
queixas são sobre o mau uso das 
dependências ou choques nas datas 
reservadas para o uso. 

7 - Crianças

O problema não é exatamente a 
presença delas, mas o que elas podem 
fazer de errado no condomínio: 
brincadeiras em locais inapropriados, 
ocupar os elevadores, sujeira, 
danicar bens alheios como carros e 
barulho são alguns exemplos.

7 pontos de conito entre condôminos

São considerados acidentes de trabalho

• ACIDENTE TÍPICO: decorrente da 
característica da atividade prossional 
que o indivíduo exerce

• ACIDENTE DE TRAJETO: acontece 
no trajeto entre a residência do 
trabalhador e o local de trabalho, ou 
vice-versa

• DOENÇA PROFISSIONAL: aquela 
desencadeada pelo exercício de 
determinada função, característica 
de um emprego especíco

• Não são considerados acidentes de 
trabalho

• DOENÇAS DEGENERATIVAS: 
exemplos são diabetes, esclerose 

múltipla, câncer, males cardíacos, 
dentre outras

• DOENÇAS INERENTES AO GRUPO 
ETÁRIO: enfermidades esperadas 
para determinadas faixas etárias, sua 
causa não decorre das atividades 
exercidas. Ex: perda da acuidade 
visual ou auditiva

• D O E N Ç A S  E N D Ê M I C A S : 
adquiridas por habitante de região em 
que ela se desenvolve,  salvo 
comprovação de que é resultante de 
exposição pela natureza do trabalho.

• DOENÇAS QUE NÃO PRODUZEM 
INCAPACIDADE LABORAL.
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5 maneiras de gerar receita para o condomínio

FINANÇAS

A situação de atual crise econômica 
na qual se encontra o país vem modi-
cando a rotina do brasileiro. Os preços 
cobrados por produtos e serviços sobem 
em um ritmo que as remunerações de 
cada um não conseguem acompanhar e, 
para lidar com o aperto nanceiro, o jeito 
é economizar como for possível. A crise 
também chegou aos condomínios e, com 
o aumento da inadimplência, os síndicos 
precisam ser criativos e exíveis para 
equilibrar as nanças. Além de cobrar a 
taxa condominial em dia, essa é a hora 

de debater o assunto em 
assembleia e juntos - síndicos 
e moradores - começarem a 
pensar em viabilizar outras 
maneiras de gerar renda extra 
para aumentar a receita do 
condomínio nesse momento 
de crise. Conra algumas 
sugestões:

• Aluguel de espaço para 
outdoor publicitário

Essa é uma possibilidade mais 
plausível em grandes cidades, onde há 
maior número de peças publicitárias 
espalhadas pelo espaço urbano. Se o seu 
prédio está localizado em um bairro de 
grande uxo de pessoas ou em uma 
avenida privilegiada, talvez essa seja a 
hora de entrar em contato com agências 
publicitárias da sua cidade oferecendo 
uma proposta de oferta de espaço para 
instalação de outdoors, aquelas placas 
de grandes dimensões.

• Aluguel  de cobertura para 
antenas

Dependendo da altura e localização 
do seu prédio, é possível locar um 
espaço na cobertura dele para a 
instalação de antenas de telefonia e 
internet. O esforço e investimento por 
parte do condomínio são mínimos e o 
negócio pode render cerca de R$ 600 
mensais, nada mal, não é?

• Venda de material reciclado

A coletiva seletiva já é uma 
realidade em muitos condomínios 
brasileiros. O que muitos condôminos e 
síndicos não sabem, entretanto, é que 
além de fazer o bem ao meio ambiente 
separando corretamente o lixo, o produto 
nal dessa seleção pode render dinheiro 
para o condomínio. Os resíduos 
coletados - e devidamente separados - 
pode ser comercializados junto a 
cooperativas ou empresas que fazem o 

processo de reaproveitamento. Pense 
bem antes de descartar plásticos, papel, 
metais e até mesmo o lixo orgânico, que 
pode virar adubo para plantas.

• Venda de óleo de cozinha

Assim como acontece com o lixo, 
muitos condomínios já adotam o recolhi-
mento de óleo de cozinha dos aparta-
mentos, para evitar que seja descartado 
em pias e ralos, causando entupimento. 
Esse material também pode ser vendido, 
pois ele serve de matéria-prima para 
fazer sabão e detergentes.

• Locação de espaços

No seu condomínio há alguma vaga 
de garagem coletiva, depósito ou sala 
vazia que não está sendo utilizada? Uma 
possibilidade viável é divulgar essa 
disponibilidade no quadro de avisos do 
prédio e tentar alugar esse espaço a um 
dos condôminos que desejem guardar 
algo por um tempo.

(Redação com STJ)

Multa é a única penalidades legal para os devedores

A vida em condomínio, assim 
como a vida em sociedade, exige 
regras para nortear a conduta dos seus 
entes objetivando o equilíbrio entre as 
partes. A convivência entre pessoas 
distintas nem sempre é fácil e a 
convenção do condomínio concentra o 
conjunto de normas que regem o todo, 
existindo justamente para discriminar 
quais são as obrigações e os direitos 
tanto  do  s índico  quanto  dos 
moradores.

Cada infração às regras pres-
supõe uma penalidade, como forma de 
tentar coibir falhas e evitar prejuízos ao 
patrimônio coletivo. A inadimplência é 
um dos problemas mais sérios enfren-
tados pelo síndico de condomínio e 
para essa infração cabe a aplicação de 

multa. Quaisquer outras penalidades 
que não sejam pecuniárias, ou seja, 
nanceiras é considerada ilegal.

O condomínio não pode ignorar os 
meios expressamente previstos em lei 
para cobrança de dívida condominial. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) considera que o Código 
Civil (CC) é taxativo quando estabelece 
sanções pecuniárias para o caso de 
inadimplemento de despesas condo-
miniais. Dessa forma, qualquer tipo de 
constrangimento ao devedor pode fazer 
com que o condomínio seja respon-
sabilizado criminalmente.

A advogada Larissa Mendes 
exemplica sanções ilegais: “Alguns 
síndicos expõem os nomes dos 
condôminos inadimplentes em listas 

axadas em áreas comuns do prédio 
ou mesmo na internet por meio de 
emails públicos e redes sociais. 
Também há casos de condomínios 
onde os devedores são banidos das 
áreas de lazer e impedidos de utilizar 
equipamentos coletivos porque estão 
em falta com as taxas. Tudo isso é 
absolutamente ilegal e o morador 
lesado pode entrar com ação contra o 
condomínio”, esclarece.

Larissa adverte que tais constran-
gimentos vão de encontro ao princípio 
de defesa da dignidade humana que 
rege toda a legislação brasileira e, 
ainda que o regimento interno do prédio 
preveja tais penalidades abusivas ou 
as mesmas sejam aprovadas em 
assembleia, proibir o uso de áreas 

comuns ou expor o devedor é ilegal, 
uma vez que a norma interna do 
condomínio não pode se sobrepor a 
uma lei nacional.

Esse posicionamento foi adotado 
pela Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), recente-
mente, ao julgar recurso especial de 
condomínio residencial que teria 
impedido moradora e familiares de 
frequentar o clube do condomínio, com 
base em previsão regimental. Para os 
ministros, o direito do condômino ao 
uso das partes comuns não decorre da 
situação de adimplência das cotas 
condominiais, mas, sim, do fato de 
que, por lei, a unidade imobiliária 
abrange a correspondente fração ideal 
de todas as partes comuns.

ADMINISTRAÇÃO
(Redação com STF)

Condôminos inadimplentes não podem ser constrangidos ou impedidos de utilizar equipamentos coletivos
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Reservatórios de água - Limpeza é obrigatória em condomínios

Por mais limpa que a água possa 
parecer ao chegar ao seu  condomínio ,  
sempre há formações de depósito de 
substâncias e impurezas que cam 
grudadas a parede e no fundo dos 
reservatórios . Nos condomínios da 
grande Natal,  são logicamente  
utilizadas para escovar dentes, banhar 
crianças,  idosos, doentes, cozinhar e 
muitas vezes  até beber.

Esse é um dos motivos que faz 
com que a Organização Mundial  de 
Saúde (OMS), recomende a limpeza 
destes reservatórios de forma 
constante e periódica. O excesso de 
impurezas pode tornar o consumo 
dessa água, impróprio para os padrões 
aceitáveis e colocar em risco a saúde 
de quem depende dessa água. Cabe ao 
condomínio a responsabilidade de 
cuidar da manutenção , limpeza, 
higienização e desinfecção da caixa 
d´agua e reservatórios existentes que 
abastecem as unidades.

Sr. Walter Caetano, técnico em 
saúde ambiental há 20 anos e,  
proprietário da SOS Dedetizadora & 
serviços, recomenda que estes 
reservatórios DEVEM SER LIMPOS E 
HIGIENIZADOS pelo menos a cada seis 
meses, (no mínimo). A seguir ele 

fornece esclarecimentos e dicas 
importantes para os Síndicos de 
condomínios.

Motivos e Fatos:

1 - Vazamento  externos. Estes 
reservatórios diariamente sofrem 
ataque  de  contaminação  nas 
tubulações. A Maioria dos condomínios 
utilizam água tratada de empresas 
legalizadas ( CAERN ou outras ). 
Mesmo  assim,  quando  estas 
tubulações quebram ou vazam 
EXTERNAMENTE, muita água sai. 
Neste mesmo local, quando falta água 
ou são fechados os registros principais, 
as sujeiras externas, tais como; lama, 
terra, detritos, bactérias e, outros   
ENTRAM dentro dos canos. Ao retornar 
água nas tubulações, estas sujeiras 
são levadas direto para suas caixas de 
água. Agora multiplique isso por 
centenas de pontos de vazamentos. 
Toda esta sujeira fermenta dentro dos 
reservatórios, é  prejudica a qualidade 
da água.

2 - Insetos  e  animais.  Muitos 
reservatórios de água  são decientes 
na vedação, principalmente nas 
tampas. Também os tetos dos 
reservatórios,  alguns não são 
rebocados, criando ninhos de baratas 
e,  outros insetos ou, outros animais 
como lagartixas. Estes defecam, 
contaminando  à  água, quando não 
morrem dentro. .Quando é realizada a 
desratização no condomínio, os ratos 
morrem de hemorragia interna, o que 
causa muita sede a estes. Não raro, 
muitos morrem dentro de caixas de 
água , reservatórios ou piscinas.

3 - Impermeabilização antiga. Alguns 
reservatórios, com o passar dos anos, 
soltam as mantas asfáltica da 
impermeabil ização  ou,  outros 
materiais das paredes ou pisos. Estes 
materiais também contaminam a 
qualidade da água.

4 - Poços artesianos . Como já é do 
conhecimento no RN,   mais de 70% 
dos reservatórios de água da Grande 
Natal, estão contaminados com  
coliformes, e outras substancias 
prejudiciais. Desta forma, estes 
reservatórios além de limpeza e 
higienização, carecem de exames 
laboratoriais periódicos da qualidade 
da água, antes e depois da lavagem. 
Também trazem para os reservatórios 
resíduos de terra, raízes, barro, etc.

5 - Lei Municipal.  Além destes  
fatores, a legislação Municipal de 
Na ta l ,  e x i ge  a  l avagem  dos 
reservatórios, pelo menos a cada 6 
meses.

DICAS: Manter UM REGISTRO EXATO 
da lavagem e higienização dos 
reservatórios, para que a saúde dos 
condôminos não seja prejudicada e, o 
Síndico vir a  responder  civilmente ou 
criminalmente por sua atuação .

COMO CONTRATAR UMA EMPRESA 
ESPECIALIZADA? NÃO CONFIANDO  

ESTE SERVIÇO A  LEIGOS 

Hoje as empresas de controle de 
pragas (algumas)  também chamadas 
de empresas de saúde ambiental, são 
autorizadas pela Vigilância Sanitária 
Municipal e Estadual, para realizarem 
este serviço. Para isso elas devem ter;

1 - Funcionários treinados, com cursos 
NR 33 E 35 “ Trabalho em altura e 
em ambientes  connados”. 
Evitando-se acidentes fatais.

2 - Carteira de trabalho devidamente 
assinada e Seguro de vida , 
evitando-se ação trabalhista.

3 - Equipamentos de Segurança 
Individual.

4 - Experiência, e capacitação.

5 - Referenciais.

6 - E Principalmente e especicamente  
ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA 
DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE 
RESERVATÓRIOS.

Além dos requisitos acima, 
fornecer NOTA FISCAL E CERTIFICADO 
ou LAUDO. Este Certicado ou  laudo 
deverá conter :

• Data da realização do serviço

• O que foi feito e como.

• Situação atual dos reservatórios, 
v e r i  c a r  s e  t e m  t r i n c a s , 
vazamentos, situação da bóia, 
impermeabilização.

· Produto  util izado para  a 
lavagem e higienização.

· Descrever o que foi retirado do 
reservatório ( resíduos).

· Data da próxima lavagem.

Assinatura do responsável pelo 
serviço. Este documento deve ser 
devidamente arquivado.

MANUTENÇÃO

Por WALTHER CAETANO*
*Técnico em saúde ambiental ha 20 anos e,

proprietário da SOS DEDETIZADORA & SERVIÇOS.

FIQUE ALERTA! Menor preço não é sinônimo de qualidade. Pelo contrário, Descone.
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Chegada do verão aciona alarme contra mosquito Aedes aegypti

A estação mais quente do ano é 
também a preferida dos insetos, os 
quais se proliferam em maior 
velocidade nessa época. Síndicos, 
zeladores e moradores de condomínio 
de um modo geral devem estar alerta 
nesse período para evitar a criação de 
focos de reprodução do mosquito 
Aedes aegypti, vetor de arboviroses 
como Dengue, Chikungunya e Zika 
vírus, além da Febre amarela (esta 
última restrita apenas a alguns 
estados brasileiros).

 A grande concentração de 

pessoas vivendo em um mesmo local, 
assim como a quantidade de áreas 
externas que podem acumular água 
s ã o  f a t o r e s  q u e  f a z e m  d o s 
condomínios residenciais fortes 
candidatos a áreas de proliferação do 
mosquito. A forma mais eciente de se 
combater esse mal é levar informação 
ao morador, pois ele precisa saber que 
suas ações negligentes podem ter 
impacto negativo não apenas na saúde 
de sua família como também na de 
seus vizinhos.

Essa deve ser uma bandeira do 

Previna-se! Saiba
diferenciar
sintomasDedique atenção

especial às áreas que
podem acumular água:

• Piscinas;
• Calhas;
• Lajes e Marquises; 
• Ralos e canaletas;
• Caixas d'água;
• Fossos de elevadores;
• Vasos sanitários e caixas
   de descarga;
• Pratinhos de plantas;
• Tambores de lixo.

Embora sejam transmitidas pelo 
mesmo mosquito-vetor, as doenças 
apresentam sintomas  que  se 
distinguem. Procure um médico ao 
persistir o mal estar.

• Sintomas comuns à Dengue, Zika e 
Chikungunya: febre alta, dores no 
corpo, nos olhos e musculares

• Sintomas da Dengue: manchas 
vermelhas na pele

• Sintomas da Zika: coceira no copo e 
a vermelhidão nos olhos

• Sintomas: da Chikungunya: dores 
nas articulações bastante intensas

síndico de condomínio: conscientizar 
condôminos e funcionários sobre a 
importância de adotar medidas de 
prevenção dentro e fora do condomínio, 

cuidando para que todos os objetos 
que podem acumular água sejam 
devidamente acondicionados ou 
mesmo removidos.



Classíndico

EQUIPAMENTOS/REFRIGERAÇÃO

ADMINISTRADORA

Síndicos, na hora de comprar
produtos ou serviços para seu
condomínio, prestigie nossos

anunciantes e indique o
nosso jornal

Classicados do Jornal
do Sindico, onde você
encontra tudo para o

seu comdomínio

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

LIMPEZA/PRODUTOSADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA

LIMPEZA/PRODUTOS

JOGOS E LAZER

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SINDICO(A) PROFISSIONAL

ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

LIMPEZA/PRODUTOS

Tudo para seu condomínio direto da fábrica.

ResidencialResidencialResidencial

AutomotivaAutomotivaAutomotiva

Linha completaLinha completa
de limpeza: de limpeza: 

Linha completa
de limpeza: 

vendas@luazulrn.com.br       www.luazulrn.com.br

LavanderiaLavanderiaLavanderia

IndústriaIndústria
alimentíciaalimentícia
Indústria
alimentícia

TratamentoTratamento
de  pisos.de  pisos.
Tratamento
de  pisos.

84 3311.3700

Entregamos sem custo adicional, disponibilizamos enceradeiras

ADMINISTRADORA



A função de síndico representa um 
grande desao para aquele que assume 
o cargo e uma enorme expectativa para 
os moradores do condomínio. Mas, a 
missão se torna ainda mais difícil 
quando se trata de um prédio que acaba 
de ser entregue. O momento da entrega 
do condomínio é marcado por altas 
expectativas, tanto pelo lado da cons-
trutora, que deseja ver o seu empreen-
dimento dar certo, quanto para os mora-
dores que, na maioria das vezes, estão 
ali realizando um sonho, após esperar 
ansiosamente e por anos a construção 
do mesmo.

Em um condomínio novo, o síndico 
precisa gerir de forma a atender os 
anseios de sua comunidade e, ao mesmo 
tempo, tentar manter um bom relacio-
namento com a construtora, bem como 
com a administradora escolhida por ela 
para o início da vida condominial.

Vale ressaltar que o artigo 1.347 do 
Código Civil (CC) rege que, para assumir 
a função de síndico em um condomínio, 
a pessoa deverá ser eleita, não apenas 
indicada. Por essa razão, nada impede 
que, no momento da entrega do condo-
mínio, a construtora indique alguém para 
tal função, mas essa escolha deverá ser 
raticada pelos condôminos presentes 
em assembleia. Estes poderão concordar 
com a escolha ou discordar e eleger outro 
represente dentre os presentes.

“Art. 1.347. A assembleia escolherá 
um síndico, que poderá não ser condô-
mino, para administrar o condomínio, por 
prazo não superior a dois anos, o qual 
poderá renovar-se.”

O mesmo vale para a nomeação da 
administradora, que é prerrogativa do 
síndico e deverá ser aprovada em 
assembleia (artigo 1.348 do CC). Porém, 

quando se trata de condomínio a ser en-
tregue, o processo de escolha da admi-
nistradora tem cado a cargo da cons-
trutora, caso contrário o prédio seria ins-
talado sem uma administradora, o que 
tornaria inviável a gestão do patrimônio.

É importante lembrar que o contrato 
assinado pela construtora tem valor até a 
instalação do prédio. Da instalação para 
frente o condomínio passa a tomar as 
decisões gerenciais do prédio. A escolha 
da administradora deverá ser raticada 
pelos presentes na própria assembleia 
de instalação e deverá ter contrato com 
previsão de rescisão de 30 dias. O ideal é 
que após a assembleia seja rmada 
nova avença com a administradora em 
nome do condomínio.

Indicados pela construtora, rati-
cados pelos condôminos ou eleitos em 
assembleia, o fundamental é que admi-

nistradora e síndico defendam os inte-
resses do condomínio. Se a opção for 
pelo formato sugerido pela construtora, o 
corpo diretivo condominial exercerá im-
portante papel na scalização e sugestão 
de novo formato, quando necessário. A 
construtora não deve oferecer resistência 
para a troca do formato de gestão 
inicialmente imposto, se esta for a 
vontade da maioria dos condôminos.

Caso a opção seja por um síndico 
prossional, é salutar que esteja claro na 
convocação enviada a todos os condô-
minos sobre essa alternativa. Assim, os 
condôminos também poderão indicar 
prossionais para serem entrevistados e 
selecionados em assembleia. O contrato 
desse prossional poderá ser denido 
pela própria assembleia e a lei 
estabelece prazo de até dois anos para 
cumprimento do mandato.

A difícil tarefa do síndico em condomínios novos
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advogado e palestrante, especialista em Direito imobiliário e em questões
condominiais, sócio do escritório Karpat Sociedade de Advogados

RODRIGO
KARPAT

Evite dor de cabeça.
Conheça os diferenciais da Servicon.
Uma das maiores administradoras de
condomínios do Norte e Nordeste.

Solicite sua proposta agora mesmo.
(84) 3342-9442 | www.serviconnatal.com.br

Zelador e porteiro: entenda o que faz cada um

O condomínio não é feito apenas por 
síndico e condôminos, ele inclui também 
uma equipe de funcionários a serviço do 
patrimônio coletivo. Nesse contexto, dois 
prossionais especícos são de extrema 
importância para a rotina do condomínio: 
são eles o porteiro e o zelador.

Algumas pessoas  costumam 
confundir quais são as atribuições de 
cada um deles e muitas vezes julgam 
mal por não atenderem a expectativas 
criadas equivocadamente. Ao síndico, 
sobretudo, cabe a obrigação de saber 
distinguir as atribuições de cada 
trabalhador para não praticar desvio de 
função, o que pode gerar encargos 
trabalhistas posteriores, inclusive.

O porteiro, conforme já sugere o no-
me, é o funcionário que administra a por-
taria do prédio. A ele cabem as seguintes 
atribuições: scalizar o acesso de visi-
tantes e prestadores de serviço previa-
mente autorizados; controlar o acesso de 
veículos garantindo abertura e fecha-
mento dos portões, receber e separar 
encomendas e correspondências dos 
moradores; cumprir as ordens do síndico 
ou zelador, bem como transmitir a eles 
as ocorrências e reclamações do 
registradas no seu turno de serviço.

É importante investir na contratação 
de prossionais experientes no serviço 
de portaria e também em treinamento 
contínuo desses funcionários, de modo a 
transmitir uma boa imagem uma vez que 

eles são o cartão de visitas do condo-
mínio. Além disso, os porteiros carregam 
uma grande responsabilidade relacio-
nada à segurança do prédio, portanto 
precisam saber agir da forma mais 
cautelosa em seus postos de trabalho.

O zelador, por sua vez, está em uma 
hierarquia superior ao porteiro. Ele é a 
segunda pessoa após o síndico, pois é 
ele quem coloca em prática as 
determinações do administrador na 
prática. Esse prossional exerce um 
papel de coordenador dos demais 
funcionários do edifício, repassando a 
eles as suas obrigações e scalizando o 
trabalho de todos. Seu trabalho, como o 
nome sugere, é zelar pelo patrimônio, 
garantindo a obediência ao Regimento 

Interno nas normas de conduta entre 
condôminos e cuidando da manutenção 
da estrutura física do condomínio.

Além do próprio síndico, é importante 
que cada condômino conheça quais são 
as reais atribuições de cada um desses 
funcionários. Sob nenhuma hipótese é 
aceitável que o porteiro ou zelador preste 
serviço a um morador do prédio em seu 
horário de trabalho. “Pequenos favores” 
como carregar compras, vigiar crianças 
ou animais de estimação, fazer reparos 
elétricos ou hidráulicos nos apartamento, 
dentre outros pedidos “inocentes” 
devem ser evitados ao máximo e puni-
dos, quando necessário. O funcionário 
jamais deve negligenciar suas atividades 
em horário de expediente.

SEU CONDOMÍNIO


