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CONTEÚDO: 
1. Conceitos da Administração Condominial 
a) Figuras da Administração (condomínio, condômino, síndico, conselho, administradora, 
garantidora); 
b) Ferramentas da Administração (convenção de condomínio, regimento interno, assembleia, 
ata, rateio, cota condominial, fração ideal de solo, orçamento); 
 2. Administração Financeira 
a) Orçamento 
b) Rateios e fundos 
b) Controle de pagamentos 
d) Inadimplência e cobrança (cobrança judicial, cobrança extrajudicial) 
f) Recuperação financeira 
3. Contabilidade e Prestação de Contas 
a) Condomínio Pessoa Jurídica  
b) Administração de documentos 
c) Entendendo os balancetes 
d) Formas de prestação de contas 
4. Aspectos Jurídicos 
a) A lei do Condomínio e o Código Civil 
b) Convenção de condomínio 
c) Regimento Interno 
d) Assembleias gerais 
e) Seguro obrigatório 
f) Cobrança Judicial 
5. Recursos Humanos 
a) Formas de contratação (contratação direta, terceirizada, contratação de autônomos) 
b) Escalas de trabalho (44 horas semanais, “5x1”, “12x36”, intermitente) 
c) Remuneração e benefícios 
d) Gerenciando o colaborador 
6. Manutenção Predial 
a) NBR 16280 
b) NBR 5674 
7. Administrando um Condomínio (dia a dia) 
a) Comunicação com os condôminos 
b) Gestão de contratos e parceiros 
c) Gerenciando conflitos entre condôminos 
d) Lei do silencio 
e) Influenciando o ambiente com uma gestão saudável 
8. Trabalhando como Síndico Profissional 
a) O mercado 
b) Como conseguir clientes 
c) Formulando propostas 
d) Exercendo a função de síndico profissional 
ANEXOS 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Não é apenas na história recente que se tem registro de aglomerados habitacionais 

onde várias famílias dividem espaços comuns, condomínios. Um condomínio nada mais é do 

que unidades de habitação aglomeradas de forma vertical ou horizontal nos quais seus 

habitantes usam uma área comum para acessar seus espaços individuais ou para recreação. Os 

condomínios existem há séculos bem como sua forma de uso por seus habitantes.  A produção 

dos condomínios habitacionais nas cidades brasileiras teve início no século XX, com a chegada 

dos arranha-céus como forma urbana de habitação. Desde então, a construção e moradia em 

condomínios têm se multiplicado de forma abundante nas cidades, tornando cada vez mais 

importantes e necessárias regras e administração do convívio entre os vizinhos e uso dos 

espaços comuns. 

 Este material tem o intuito de informar e treinar a figura do síndico com base na 

administração moderna focada no CONTROLE, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO e LIDERANÇA, 

abordando temas como: conceitos da administração condominial, administração financeira, 

contabilidade de prestação de contas, aspectos jurídicos e dia a dia da administração de um 

condomínio. 
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Bons estudos! 

1. CONCEITOS DA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL 

 
Diariamente, o síndico se depara com uma série de questões operacionais e 

administrativas envolvendo seu condomínio. Para uma boa administração e comunicação, é 

necessário conhecer alguns conceitos. A seguir, encontram-se os mais importantes 

subdivididos em figuras e ferramentas: 

a) FIGURAS DA ADMINISTRAÇÃO 

1. Condomínio: É um conjunto residencial ou comercial composto de edifícios 

e/ou casas, geralmente cercado, com acesso controlado, e cujos moradores dividem 

equipamentos, áreas comunitárias e despesas, que, através da taxa mensal cobrada de todos 

os moradores (inquilinos ou proprietários) têm o objetivo de honrar as obrigações do 

condomínio, inclusive salário de funcionários. 

2. Condômino: Todo e qualquer residente na unidade de habitação de um 

condomínio que, por seu vínculo legal ao imóvel, tem direitos e deveres. Pode ser o 

proprietário ou o inquilino, com direitos e deveres distintos dependendo da situação. 

3. Síndico: O síndico ou administrador do condomínio é o responsável legal pela 

gestão de um ou mais edifícios (condomínio). É eleito pela Assembleia Geral dos Condôminos, 

sendo o responsável direto pelo condomínio, pronto para manter a ordem, a disciplina, a 

segurança, a legalidade e a limpeza do(s) edifício(s). O síndico também é o responsável por 

recolher e administrar os recursos financeiros do condomínio, oriundos do recolhimento da 

taxa condominial, a fim de honrar as despesas comuns do conjunto. Também o síndico deve 

atender a todas as necessidades do condomínio e gerir seus conflitos bem como estar sempre 

acessível aos condôminos e funcionários. É de praxe o síndico dividir algumas de suas 

atribuições administrativas (planejamento financeiro, rotinas trabalhistas, contabilidade, rateio 
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de despesas, entre outros) por uma empresa terceirizada (administradora), que pode ser 

escolhida por ele ou eleita em assembleia. 

4. Conselho: Órgão que pode ser fiscal ou consultivo, ou ambos. Tem como 

função principal fiscalizar (fiscal) as contas do síndico e auxiliar (consultivo) a gestão em 

determinadas situações. 

5. Administradora: É uma empresa, não obrigatória, de prestação de serviços ao 

condomínio, auxiliando o síndico em suas atividades administrativas, como cálculo de folha de 

pagamento, contabilidade, assessoria financeira e jurídica, emissão de boletos, cobrança, 

confecção de documentos, busca de orçamentos e prestadores de serviços, aconselhamentos, 

etc. Em alguns casos a administradora, além da esfera administrativa, também exerce o 

próprio papel do sindico, atendendo o condomínio inteiramente e no local. Eventualmente o 

condomínio contrata, no papel de administradora, um escritório de contabilidade. 

6. Garantidora: É uma empresa de cobrança contratada pelo condominio que é 

responsável por garantir a receita. Tal empresa passa a emitir os boletos de cobrança do 

condomínio, e quando um determinado condômino não realiza o pagamento, a garantidora o 

faz ao condomínio por ele. 

b) FERRAMENTAS DA ADMINISTRAÇÃO 

1. Convenção De Condomínio: A Convenção de Condomínio é um documento que 

informa todas as características das edificações e estabelece as regras que, síndico e os 

moradores e/ou ocupantes, sejam eles proprietários ou inquilinos, devem respeitar. Um 

conceito mais técnico seria que a convenção é um instrumento de regulamentação 

administrativa de um condomínio em edifício, cuja existência se encontra prevista pela lei 

4591/64 e pelo Código Civil de 2002. Na Convenção, estão inseridas regras que norteiam a 

operacionalidade condominial, com definição de quais são as áreas comuns da edificação, a 

forma de realização de assembleias ordinárias e extraordinárias, composição do corpo 

administrativo e suas funções, direitos e obrigações dos condôminos, meios de fiscalização e 

controle da gestão edilícia, rateio e discriminação de despesas, multas para o caso de 

descumprimento, etc. 

2. Regimento Interno: O regimento interno, ou regulamento interno, é um 

instrumento particular, aprovado em assembleia, que completa a convenção. O regimento 

contém normas disciplinares com a finalidade de zelar pela boa convivência entre os 

condôminos e gerir as normas do dia a dia do condomínio. Ele também traz itens que 

garantem a segurança e o padrão de estética definida pelos condôminos. Nele, devem conter 
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direitos e deveres dos condôminos e funcionários, bem como as medidas que o síndico deve 

tomar para o caso de alguma proibição ser desrespeitada. 

3. Assembleia: É a reunião dos condôminos para discussões e decisões de vários 

assuntos pertinentes ao condomínio, tais como despesas, convivência, eleições do corpo 

administrativo e demais assuntos. Podem ser ordinárias ou extraordinárias. A assembleia só é 

válida se todos os condôminos forem convocados.  

4. Ata: É o documento no qual discussões e definições das assembleias devem ser 

escritas para publicação, arquivamento e consulta posterior dos condôminos.  

5. Rateio: É a forma de divisão das despesas do condomínio para as unidades 

conforme a convenção. É como se calcula cada boleto de condomínio. 

6. Cota Condominial: É a parte das despesas definida pelo rateio devida a cada 

unidade. Geralmente cobrada em forma de boleto em nome do proprietário. 

7. Fração Ideal De Solo: Índice matemático resultante da proporção de que cada 

unidade individual representa no total de área do condomínio. Geralmente esse índice é 

utilizado para o rateio das depesas. 

8. Orçamento: Estudo financeiro, geralmente mensal ou anual, no qual se 

preveem as despesas de um período futuro para o recolhimento das cotas condominiais. 

2. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 
Uma das principais atividades da gestão de um condomínio é recolher recursos dos 

condôminos e gastá-los nos serviços prestados ao condomínio, como manutenções, 

conservação, segurança, etc. É dever do síndico ter ciência da situação financeira do 

condomínio. Ele é diretamente responsável pelos recursos recolhidos e gastos.  
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 O processo de gestão dos recurso financeiros do condomínio é chamado de 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, que nada mais é do que saber o quanto cobrar dos condôminos 

para pagar as despesas do condomínio. Nos itens abaixo explicamos cronologicamente todo o 

processo. 

a)  ORÇAMENTO: Para se chegar ao valor que o condomínio necessita recolher 

dos condôminos, é necessário prever as despesas que ele contrairá. Dessa forma, montamos o 

ORÇAMENTO do condomínio. Nele devem constar as despesas ordinárias (periódicas e 

inerentes à manutenção e conservação rotineira do condomínio e sua administração). Tal 

previsão pode ser mensal, trimestral, anual e assim por diante, e deve somar de forma simples 

as despesas previstas para o período. (Veja o modelo de orçamento anual no anexo 1). A ideia 

do orçamento é recolher de forma antecipada o recurso dos condôminos para realizar o 

pagamento das despesas, ou seja, o condômino financia o condomínio. Alguns condomínios 

simplesmente cobram dos condôminos os gastos do mês anterior sem provisionar. Dessa 

forma, o condomínio financia o condômino, o que não é ideal, pois é necessário um fundo de 

caixa muito alto para primeiro o condomínio pagar as despesas e depois cobrar. Sobre 

possíveis despesas extraordinárias (especiais, de alto valor e realizadas conforme a 

necessidade) sugere-se que seu recurso seja recolhido à parte exclusivamente para o gasto, se 

possível em parcelas com começo e fim. Ainda no estudo do orçamento, vale lembrar que se 

faz necessária a ponderação dos reajustes de determinadas despesas (serviços públicos, 

reajustes de contratos, reajustes de salários, etc.), bem como o possível percentual de 

inadimplência que o condomínio possa contrair. 

b) RATEIOS E FUNDOS: Estando o orçamento pronto, é hora de dividir seu valor 

pelos condôminos e emitir os boletos (via conta bancária própria ou garantidora), e isto 

chamamos de RATEIO. A forma de divisão deve ser OBRIGATORIAMENTE realizada como 

consta na CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. As convenções geralmente trazem três formas de 

rateio: por fração ideal, por unidade ou por índice. Além do rateio das despesas do orçamento, 

deve-se adicionar às cotas os fundos. É praxe constar em convenção a cobrança obrigatória de 

um FUNDO DE RESERVA (geralmente 10% do valor unitário rateado). Tal fundo tem caráter de 

poupança para uso eventual em investimentos, gastos emergenciais ou manutenções 

esporádicas de alto valor agregado. Seu uso só pode ser deliberado em assembleia geral 

convocada para esse fim. Além do fundo de reserva, os condôminos em assembleia podem 

aprovar a instituição de outros fundos específicos em parcelas, como: fundo de obras, fundo 

de instalação de câmeras, fundo de pintura de fachadas, entre outros. Ainda no rateio, deve-se 
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somar às cotas as DESPESAS INDIVIDUAIS de cada unidade, como: água, gás, uso do salão de 

festas, taxa de mudança, multas, etc. A respeito do rateio do consumo de gás grande parte dos 

condomínios possui medidores individuais, neste caso apenas se cobra o consumo das 

unidades com o mesmo valor cobrado pela fornecedora. Atentar à conversão de 1m³=2,2kg 

sugerida pela PETROBRÁS. Sobre o rateio da água a maioria dos condomínios adota o sistema 

de cobrança do consumo pela taxa mínima cobrada pela companhia de água, variando de 

cidade para cidade. Caso haja excesso no consumo, alguns Condomínios cobram o mesmo pelo 

número de pessoas que habitam os apartamentos. Quando existir relógio para medição, o 

consumo do excesso ou excedente será cobrado por meio de sua leitura. Os condomínios mais 

novos possuem medidores. Em Curitiba os medidores individuais são obrigatórios a partir de 

2010. Os mais antigos não possuem e sua instalação é bastante onerosa. (Veja modelo de 

rateio por fração ideal no anexo 2). 

c) CONTROLE DE PAGAMENTOS: Com recursos em caixa, o condomínio está apto 

a realizar o pagamento de suas diversas despesas. Sugere-se que o vencimento das despesas, 

quando possível, seja posterior à data de compensação dos boletos pagos evitando a 

necessidade de um caixa muito alto disponível, ou seja, se os condôminos pagam os boletos no 

décimo dia de cada mês, é interessante que o vencimento das despesas seja a partir do dia 

onze. Ao realizar os pagamentos, deve-se atentar aos vencimentos, evitando adicionais de 

juros e multa, e cuidado com a documentação. Faturas, notas e cupons fiscais, recibos e 

comprovantes devem ser criteriosamente arquivados e organizados para a contabilidade, 

separados mês a mês pela data de seus pagamentos. Não se deve utilizar o fundo de reserva 

para o pagamento de despesas ordinárias, salvo com autorização em assembleia. 

d) INADIMPLÊNCIA E COBRANÇA: Infelizmente em vários condomínios há 

condôminos que não realizam o pagamento de suas cotas no vencimento correto. Tal ação 

diminui a arrecadação esperada e pode trazer malefícios à administração financeira e 

pagamentos das responsabilidades do condomínio. O síndico é o responsável por tomar 

atitudes, diretas ou indiretas, na cobrança dos inadimplentes, conforme Art. 1.348 do Código 

Civil brasileiro e lei 4.591/64, e em caso de prescrição de dívidas por omissão de cobrança o 

síndico pode ser responsabilizado.  

1. Cobrança Extrajudicial – Geralmente é iniciada pela administradora por 

solicitação do síndico ou por sua própria autonomia (dependendo do contrato de prestação de 

serviços). Visa a dialogar com o devedor tentando receber os atrasados, utilizando como meios 

de comunicação: telefones, cartas protocoladas, e-mails, notificações extrajudiciais, entre 
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outros meios. Ainda neste modelo de cobrança, há a possibilidade de contratação de uma 

GARANTIDORA DE CONDOMÍNIOS para adiantar a receita e realizar a cobrança extrajudicial ou 

judicial dependendo do caso. 

2. Cobrança Judicial – Esgotadas as tentativas “amigáveis” na cobrança 

extrajudicial, é hora de o síndico ingressar com a cobrança judicial, através de juizado especial, 

quando couber, ou na justiça comum, contratando um advogado.  

Observações: Vale ressaltar que como a cobrança, inclusive judicial, é competência do 

síndico, não é necessária aprovar a contratação de advogado ou escritório jurídico em 

assembleia. Fica à autonomia do síndico a celebração de acordo de parcelamento, tanto na 

cobrança extrajudicial quando judicial, porém não cabendo a ele decidir isenções de multa e 

juros legais devidos ao condomínio. Apenas a assembleia geral pode decidir por tais descontos. 

3. Contratação de Garantidora ou Antecipadora – Em casos mais críticos de 

inadimplência, maiores que 5% ou 7% do rateio mensal é válido analisar a possibilidade de 

contratação de uma empresa de cobrança que antecipa e garante o recebimento dos recursos. 

Tal empresa, próximo ao dia do vencimento da taxa, deposita o valor total do rateio para o 

condomínio independente se alguns condôminos não realizaram o pagamento dos boletos. 

Como receita essas empresas cobram um percentual administrativo de todos os condôminos e 

ficam com os adicionais cobrados dos condôminos que pagam em atraso. 

e) RECUPERAÇÃO FINANCEIRA: Há diversos casos de condomínios com seu 

disponível financeiro muito baixo ou até mesmo negativo por conta de inadimplência ou 

déficit no recolhimento versus pagamentos de despesas. Estando o condomínio em tal 

situação, há a possibilidade de não pagar fornecedores e ser negativado em órgãos de 

proteção de crédito, ter serviços básicos cortados por não pagamentos, como água, energia, 

telefone, etc. e também assumir passivos trabalhistas em caso de atraso nos pagamentos de 

salários. Nesse caso, ações devem ser tomadas para melhorar a situação financeira. A seguir, 

apresentamos um cronograma de ações: 

1. Atacar a inadimplência – Conforme citado no tópico acima, trazendo recursos 

em atrasado para sanar as dívidas atuais e as possíveis em atraso; 

2. Identificar possíveis economias nas despesas – Avaliar despesa por despesa 

buscando diminuição de custos. Tentar renegociar contratos, diminuir consumos de energia, 

telefone, água, produtos de limpeza, etc., porém sem “sucatear” o condomínio. 

3. Verificar se o orçamento recolhido é suficiente – Uma análise deve ser feita 

entre o orçado e realizado. O condomínio em situação financeira difícil não pode ter o luxo de 
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trabalhar com déficit. Se isso estiver ocorrendo, infelizmente, é necessário um aumento no 

recolhimento. 

4. Prover superávit ponderado momentâneo na arrecadação – O condomínio não 

visa ao lucro, porém numa situação financeira difícil é preciso recolher mais do que vai gastar 

para criar reservas, isso se dá diminuindo custos e mantendo a arrecadação.   

4. CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Uma das responsabilidades do síndico conforme o Código Civil, Art. 1348, é prestar 

contas de suas movimentações financeiras, no mínimo uma vez ao ano e quando exigidas, e 

isso se dá por meio da contabilidade. Porém, a contabilidade condominial não se iguala à 

contabilidade de uma empresa. Para efeitos contábeis e fiscais, os condomínios não são 

submetidos a um padrão como é exigido nas empresas e não precisam informar suas 

movimentações à RECEITA FEDERAL. As contas do condomínio são apresentadas pelo regime 

de Caixa (lançadas quando do recebimento ou pagamento). 

a) CONDOMÍNIO PESSOA JURÍDICA: A INSTRUÇÃO NORMATIVA RBF 1.634 de 

maio de 2016, bem como anteriores, obrigam os condomínios a terem cadastro na receita 

federal, CNPJ (ver modelo CNPJ no anexo 3), porém os condomínios tem natureza jurídica 

diferenciada, pois não possui fins lucrativos e não comercializada bens ou serviços (por 

conseguinte condôminos não possuem direitos de “clientes”), desta forma não realiza 

pagamento de impostos, apenas encargos trabalhista quando houver funcionários contratados 

diretamente e retenções conforme LEI 13.137/2015 onde se obriga na contratação de 

prestação de serviços o prestador reter os impostos de PIS, COFINS E CSLL na nota fiscal 

deixando para o tomador (condomínio) recolher. 

b) ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS: Toda movimentação financeira, 

pagamento, recebimentos gera um documento (notas, cupons, recibos, faturas, extratos, 
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comprovantes e etc.) que deverá ser encaminhado à contabilidade para registro. A 

documentação deverá ser preferencialmente original. Quando a aquisição for com pagamento 

parcelado, é necessário emitir cópias dos documentos para anexar aos Livros/Cadernos nos 

meses em que forem realizados os referidos pagamentos. O documento original ficará 

anexado quando do primeiro pagamento. O síndico deve sempre solicitar nota fiscal para os 

produtos adquiridos bem como dos serviços prestados. No caso de não ser possível o 

fornecimento de nota fiscal pelos prestadores de serviços, deverão ser emitidos recibos. Os 

recibos devem conter o nome legível do prestador do serviço bem como seu número de RG, 

CPF e seu endereço. Além disso, deverá ser discriminado no recibo de maneira clara o serviço 

executado. Quando algum produto for adquirido (materiais, equipamentos, por exemplo) deve 

ser exigida a Nota Fiscal do produto para efeitos de garantia (evitar os cupons fiscais nesse 

caso).  

É de suma importância que as notas e recibos conterem as seguintes informações 

obrigatoriamente de forma muito clara: FORNECEDOR (empresa ou autônomo com CNPJ ou 

CPF), DATA (do serviço ou compra), DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS (descrição 

minuciosa dos produtos comprados ou serviços prestados), VALORES (valores unitários e totais 

de cada produto ou serviço adquirido). 

Sempre que forem adquiridas mercadorias ou serviços para os quais foram solicitados 

orçamentos, anexar, os mesmos junto com as notas fiscais/recibos. Normalmente a 

administradora/contador vai solicitar essa documentação, mas cabe ao Síndico exigi-la perante 

a prestadora do serviço. Essa documentação será anexada ao Caderno de Prestação de Contas. 

É importante encaminhar essa documentação dentro do prazo para a administradora a fim de 

que sejam elaboradas as guias para realizar o recolhimento dos Impostos/Contribuições nos 

vencimentos estipulados em lei, de modo que multas sejam evitadas. 

É preciso enviar a documentação para administradora para que seja elaborada a 

prestação de contas após o encerramento do mês. Toda a informação possível deve fazer 

parte da documentação e anexada aos cadernos de prestações de contas. A documentação é 

prova a favor do síndico. A administradora pode rejeitar documentação que considere 

inidôneas. Também o Conselho Fiscal poderá rejeitar a documentação. 

Os cuidados com a documentação refletem uma administração transparente por parte 

do Síndico e evitam questionamentos e dívidas por parte do Conselho Fiscal e condôminos. 

c) ENTENDENDO OS BALANCETES: O registro da contabilidade se dá por meios de 

cadernos ou balancetes mensais emitidos pela administradora com as informações e 
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documentações que o síndico disponibiliza e nas quais basicamente relata as receitas e 

despesas daquele mês. Os lançamentos destas receitas e despesas são organizados conforme 

um plano de contas. As despesas devem ser classificadas em ordinárias e extraordinárias. As 

ordinárias são Periódicas e inerentes à manutenção e conservação rotineira do condomínio e 

sua administração. As extraordinárias são especiais, de alto valor e realizadas conforme a 

necessidade. 

d) FORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Além do balancete mensal encaminhado 

primeiramente ao conselho fiscal e que fica a disposição de todos os condôminos, existem os 

relatórios de prestação de contas que devem ser encaminhados a todos os condôminos. 

Existem várias formas de divulgação das contas:  

1. Mensal: Apresentado de forma analítica. Esse relatório é anexado ao Caderno 

de Prestação de Contas. Esse mesmo modelo poderá ser divulgado no Boleto de cobrança da 

taxa condominial (ver modelo no anexo 4). 

2. Anual: O mesmo modelo de apresentação das contas mensal poderá ser 

apresentado englobando as contas relativas a um período anual. Também poderá ser 

apresentado de forma analítica mostrando a movimentação mês a mês. Por ser um modelo 

com muita informação, é apresentado uma vez por ano por ocasião da assembleia de 

prestação de contas. É normalmente divulgado por meio do “Site” das administradoras. 

Propicia uma análise bastante criteriosa das contas do condomínio e é indicado para os 

Membros do Conselho e Condôminos que estejam interessados em conhecer as contas do 

Condomínio com detalhe (ver modelo no anexo 5). 

3. Demonstrativo do Fundo de Reserva: É importante existir um demonstrativo 

do Fundo de Reserva visto que ele só poderá ser utilizado por decisão de assembleia. Nesse 

relatório, faz-se um acompanhamento da evolução dos Fundos e a existência dos recursos na 

disponibilidade do Condomínio (ver modelo no anexo 6). 
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4. ASPECTOS JURÍDICOS 

 
É de suma importância que o síndico de um condomínio tenha conhecimento da 

legislação que trata da matéria condominial a fim de que sua gestão seja norteada por 

legalidade e segurança jurídica. Neste tópico, trataremos dos principais assuntos e legislações 

que dizem respeito aos condomínios edilícios.  

a) A LEI DO CONDOMÍNIO E O CÓDIGO CIVIL 

Hierarquicamente a matéria condominial se organiza da seguinte forma decrescente de 

valores: Constituição Federal, Emendas Constitucionais, Leis Federais, Estaduais e Municipais, 

Convenção de Condomínio, Regimento Interno e Deliberações de Atas. Em suma, um 

regimento interno não pode se sobrepor ou discordar da convenção e a mesma também não 

pode ir contra às leis municipais, estaduais e federais. 

 A primeira lei que trata especificamente da matéria condominial é a lei 4.591, de 1964. 

De lá pra cá houve muitas alterações, inclusões e exclusões na matéria condominial. Em 2003, 

entrou em vigor o novo Código Civil que trouxe diversos artigos que tratam de condomínios 

(artigos 1.331 a 1.358). Alguns sobrepõem e atualizam partes da lei 4.591/64 e outros trazem 

novas matérias. Vamos citar aqui o que é mais importante saber no trato diário da 

administração: deveres e responsabilidades do síndico, convenção de condomínio, regimento 

ou regulamento interno e assembleias gerais. Demais assuntos podem ser pesquisados sempre 

que necessário pelo síndico na internet facilmente.  

DEVERES E RESPONSABILIDADES DO SÍNDICO: 

Conforme o Código Civil: 

Art. 1.347. A assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino, para 

administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se. 

Art. 1.348. Compete ao síndico: 
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I - convocar a assembleia dos condôminos; 

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, 

os atos necessários à defesa dos interesses comuns; 

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou 

administrativo, de interesse do condomínio; 

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da 

assembleia; 

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos 

serviços que interessem aos possuidores; 

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano; 

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas 

devidas; 

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas; 

IX - realizar o seguro da edificação. 

§ 1o Poderá a assembléia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de 

representação. 

§ 2o O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de 

representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo 

disposição em contrário da convenção. 

Art. 1.349. A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2o do 

artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico 

que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o 

condomínio. 

b) CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 

O artigo 1.334 do Código Civil determina o que deve constar na convenção e suas 

autonomias. Vale lembrar que, pelo princípio da hierarquia das leis, uma convenção não pode 

ir contra o texto do Código Civil.  As informações principais a se identificar na convenção são: 

1 .  Forma de rateio (divisão das despesas): O Código Civil dá autonomia para cada 

convenção de cada condomínio regrar como as despesas são divididas, ou seja, por fração 

ideal, igualitariamente ou por outros meios ou índices. O síndico é obrigado a obedecer a essa 

definição. 

2 .  Forma de administração: Também o Código Civil determina que a convenção 

cite a forma de administração. Se o síndico terá gestão de um ou dois anos (máximo 2 anos 

conforme art. 1.347 do Código Civil), qual sua autonomia financeira , se há subsíndico(s), o 

número de conselheiros fiscais, se há conselho consultivo, etc. 
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3 . Regras para realização de assembleias gerais: A convenção, conforme o Código 

Civil, também rege a forma de se realizarem as assembleias, seu prazo de convocação, 

intervalo entre primeira e segunda chamada, assuntos, quóruns específicos para algumas 

definições, etc. 

Observação: As convenções, geralmente, são minutas confeccionadas pelas 

incorporadoras/construtoras registradas junto ao memorial de incorporação do condomínio, 

antes mesmo de seu término. Cabe aos condôminos, na primeira reunião, ratificá-la ou 

retificá-la conforme a necessidade. Após essa oportunidade, sua alteração apenas se dará com 

a aprovação de dois terços dos condôminos conforme art. 1.351 do Código Civil. 

c) REGIMENTO INTERNO 

Documento particular que rege a convivência e o dia a dia do condomínio bem como o 

uso das áreas comuns e equipamentos. Não pode confrontar com a convenção. Geralmente 

traz regras de uso do salão de festas, garagens, academias, piscinas, elevador, transito com 

cães, penalidades e etc. 

d) ASSEMBLEIAS GERAIS 

As assembleias gerais são simplesmente a reunião dos condôminos para opinar, 

comentar e determinar situações da administração de seu condomínio. O síndico, sendo 

representante da coletividade, deve convocar as assembleias quando houver necessidade 

(extraordinárias) e uma vez ao ano, obrigatoriamente, deve realizar a assembleia ordinária. 

O síndico deve-se ater a alguns quesitos legais na convocação e realização de uma 

assembleia. São eles: 

1 . Da Convocação (ver modelo no anexo 7): deve ser encaminhada com prazo 

mínimo de antecedência conforme a convenção (geralmente 5 dias) para absolutamente todos 

os condôminos por edital no condomínio, correspondência com protocolo de recebimento ou 

e-mail (amplamente utilizado e aceito atualmente). O condômino que não reside no 

condomínio deve, oficialmente, solicitar o encaminhamento diferenciado para outro endereço.  

Também na convocação deve conter a pauta com os assuntos para a discussão, local e horário 

da reunião, com primeira e segunda chamada conforme convenção, e assinatura do síndico. 

2 . Do Início Da Reunião: Ao início da reunião, todos os condôminos devem 

assinar a lista de presença. A lista deve conter o nome do condomínio e data da realização da 

reunião (ver modelo no anexo 8). São condôminos os responsáveis pelo imóvel que constam 

no registro de imóveis. Qualquer outro representante deve apresentar uma procuração (ver no 

anexo 9), que não precisa de reconhecimento de firma. O inquilino, na falta do proprietário, 
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poderá participar votando em matérias que não impliquem gastos extraordinários, conforme 

lei 9.267/96. Os condôminos que possuírem pendências com os pagamentos das taxas 

condominiais não poderão participar nem votar na reunião, conforme art. 1.335 do Código 

Civil. Dado o horário de início, o síndico deve abrir a assembleia, ler o edital de convocação e 

questionar aos presentes quem poderá ser o presidente, figura que norteia e administra as 

discussões; e o secretário, figura responsável por escrever a ata. Se mais de um condômino se 

candidatar à presidência e secretaria, uma votação deverá ser realizada.  

3 . Da Discussão Da Pauta Ou Ordem Do Dia: Determinado o presidente e o 

secretário, o síndico deve solicitar ao presidente que dê andamento aos assuntos citados na 

convocação, na ordem em que lá está. É de suma importância que o presidente não permita 

que assuntos não constantes na pauta sejam levantados e discutidos, pois não poderão 

constar em ata e qualquer decisão tomada não terá validade legal. 

4 . Da Confecção E Do Registro Da Ata: Finalizada a reunião, o secretário deverá 

confeccionar a ATA (ver modelo no anexo 10) com as discussões e decisões relevantes à pauta 

da convocação e ao condomínio. Não é mais usual a confecção da ATA simultaneamente à 

reunião. O secretário poderá realizar as anotações e escrever o documento nos dias seguintes. 

A ATA deve conter a assinatura do presidente e do secretário. O síndico deve fiscalizar o texto 

a fim de se certificar que todas as decisões e discussões relevantes da reunião estejam bem 

retratadas no texto. Não é obrigatório o registro via cartório de todas as ATAS, apenas as que 

têm efeito de alteração de síndico para questões bancárias e de responsabilidade. 

e) SEGURO OBRIGATÓRIO 

O Código Civil, por meio do seu artigo 1.346, obriga todo condomínio a possuir um 

seguro da edificação contra incêndio e destruição total ou parcial, ou seja, em caso de incêndio 

ou destruição do condomínio por qualquer evento, a seguradora deverá reconstruir ou 

indenizar os condôminos com o valor de mercado de cada unidade. Junto à cobertura 

obrigatória ditada pelo Código Civil, é interessante o síndico adicionar outras, não obrigatórias, 

mas vantajosas, tais como: cobertura para furto ou danos de bens do condomínio, danos 

elétricos aos equipamentos do condomínio e responsabilidade civil do condomínio e síndico.  

O síndico deve ter total consciência de que o seguro condominial não cobre bens de 

condôminos ou terceiros, ou seja, furto ou danos a bens de condôminos ou visitantes 

(veículos, objetos interior unidade) não são cobertos pelo seguro e, a princípio, o condomínio 

não tem responsabilidade, salvo em caso de negligência da administração ou outros casos. 

Abaixo principais coberturas contratadas para condomínios: 
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f)                COBRANÇA JUDICIAL 

Infelizmente alguns casos a cobrança extrajudicial de inadimplentes não sute efeito 

sendo o síndico coibido a tomar medidas mais drásticas em relação à unidade em atraso com 

seus pagamentos. Tais medidas são: ingresso com cobrança na justiça ou contratação de uma 

garantidora. Já vimos anteriormente em quais casos a contratação de uma garantidora se 

torna indicada, aqui trataremos da cobrança judicial, em seus dois moldes: Uso Juizado 

especial e Uso Justiça Comum. 

Importantíssimo frisar que caso o síndico não tome atitudes em relação à cobrança 

judicial dos inadimplentes o mesmo pode ter que arcar com os prejuízos gerados ao 

condomínio no caso de prescrição da dívida. Após 5 anos a divida pode prescrever e não ser 

possível realizar a cobrança judicial. 

1. AJUIZANDO COBRANÇA POR JUIZADO ESPECIAL: Pelo Juizado Especial ou 

“Pequenas Causas” é possível o síndico ajuizar uma ação de cobrança de até 20 salários 

mínimos nacionais sem assessoria de advogado. Uma primeira audiência de conciliação é 

agendada para as partes tentarem um acordo, se não há audiência de instrução e julgamento 

onde o juiz pode determinar bens à penhora do inadimplente. 

2. AJUIZANDO PELA JUSTIÇA COMUM: Também é possível o síndico contratar um 

advogado e ingressar na justiça comum com uma ação de cobrança. Neste modo haverão 

despesas com honorários advocatícios e custas processuais, que poderão ser reavidas como 

sucumbência ao final do processo. Com o advento no novo CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) 

tais ações estão muito mais rápidas, pois o débito condominial passou a ser título executivo. 
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Ou seja, o condômino devedor será citado não mais para se defender, como antes, mas 

para pagar. E, caso não haja pagamento, já haverá a penhora  e não mais a revelia, como 

antes. 

Observação, conforme entendimento e sugestão de especialistas, apenas é prudente 

incluir o nome do inadimplente nos órgãos de proteção de crédito (SPC, SERASA) ou protestá-

lo em cartório, quando de decisão judicial, pois tal procedimento pode ser revertido em ação 

de danos morais. 

5. RECURSOS HUMANOS 

 
Muitos condomínios possuem funcionários, próprios ou terceirizados, e geralmente os 

gastos com o pessoal representam a maior fatia das despesas totais. Por conseguinte, é de 

suma importância que o síndico saiba gerir os recursos humanos do condomínio para que os 

cargos tragam benefícios à administração e não somente despesas. 

a) FORMAS DE CONTRATAÇÃO  

Existem 3 formas de contratação de pessoal para um condomínio:  

1. Contratação Direta (CLT) - A contratação direta é quando o condomínio 

seleciona e registra o funcionário, através de seu CNPJ. Tal modelo traz benefício financeiro ao 

condomínio por ser mais barato que a terceirização, porém a carga administrativa é maior. A 

administradora deverá realizar os cálculos trabalhistas de remuneração, encargos, etc. Nesse 

caso, o síndico deverá recrutar, gerenciar, treinar e fiscalizar os funcionários diretamente.  

Os principais benefícios dos colaboradores a saber neste modelo de contratação são: 

a) Salário base do sindicato (mínimo) SINDICON; 

b) 13°, Férias, FGTS, INSS conforme legislação; 

c) Folgas conforme escalas homologadas pelo sindicato; 

d) Vale transporte ou Vale combustível (não pode ser em dinheiro); 
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e) Vale Alimentação conforme sindicato (mínimo)(não pode ser em dinheiro); 

f)     Auxílio saúde (SECOVIMED ou outro); 

g) Seguro de vida (morte ou invalidez) conforme sindicato; 

h) Horas extras, horas noturnas, adicional noturno, DSR, Intrajornada, Interjonada 

quando houver e conforme sindicato; 

Os cargos mais utilizados na contratação direta são: Porteiro, Vigia, Zelador, Servente de 

limpeza, Jardineiro e auxiliar de serviços gerais. O síndico deve atentar à descrição da função 

de cada cargo conforme o sindicato e classificação brasileira de ocupações (CBO) para não 

incorrer em acumulo ou desvio de função dos funcionários; alguns clássicos exemplos são: 

Exigir que porteiros realizem rondas noturnas (função de vigias), exigir que serventes de 

limpeza entreguem correspondências (função de porteiros), exigir que porteiros manuseiem 

lixo ou organizem a lixeira (função de servente de limpeza ou zelador) e etc.  

2. Contratação terceirizada - É quando o condomínio contrata uma empresa que 

disponibiliza os funcionários. É mais custosa, porém é a empresa contratada que recruta, 

treina, orienta, fiscaliza e fica responsável pelos cálculos trabalhistas e encargos dos 

funcionários. A administradora deve verificar o pagamento da remuneração e o recolhimento 

dos encargos dos funcionários, pois o condomínio é solidário em caso de ações trabalhistas, ou 

seja, pode ser responsabilizado. O síndico também deve atentar ao cargo que está contratando 

da terceirizada para não incorrer em acumulo ou desvio de função.  

3. Contratação de autônomos (atualizado conforme reforma trabalhista) – É 

quando o condomínio contrata um prestador de serviço autônomo sem registro. Aplica-se em 

casos específicos sem vínculo empregatício de subordinação jurídica (geralmente é o caso das 

diaristas, jardineiros, pintores, pedreiros e demais prestadores de serviço sem empresa 

constituída), ou seja, o funcionário trabalha para o condomínio e possuem outros clientes e 

atividades remuneradas. Com a Reforma Trabalhista, desde que não esteja presente a 

subordinação jurídica nos termos do § 6º do art. 442-B da CLT, os trabalhadores contratados 

como autônomos não poderão mais requerer na justiça o direito ao reconhecimento 

do vínculo empregatício, uma vez cumprida as formalidades legais por parte da empresa, tais 

como: 

• Celebração do contrato de prestação de serviços de autônomo; 

• Acordo e o pagamento dos honorários mensais; 

• O desconto e o recolhimento dos encargos devidos pelo serviço autônomo; e 

• A prestação de informações aos órgãos competentes dos serviços prestados. 
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• Não exigência de exclusividade. 

 O condomínio deve recolher o RPA (recibo de pagamento de autônomos). As alíquotas 

do RPA são, geralmente para os serviços principais à condomínios,: 20% Inss do 

condomínio, 11% Inss a ser descontado do prestador e 5% de ISS a ser descontado do 

prestador. É importantíssimo que não ocorra vínculo trabalhista do prestador de serviço 

para com o condomínio. O vínculo se dá quando o serviço é frequente com exclusividade, 

subordinado, há salário e não há contrato e recolhimentos dos encargos. 

Observação: Em todos os casos de contratação apenas o síndico tem autonomia e 

autoridade para com os contratados. Nenhum condômino deve realizar ingerência nesse 

quesito. 

b) ESCALAS DE TRABALHO 

Existem várias formas e horários de se contratar um funcionário, porém é obrigatório 

respeitar o piso por hora e as formas ditadas na convenção coletiva de trabalho da categoria. 

Abaixo listamos as escalas mais usadas em condomínios: 

1. 44 horas semanais: Geralmente é a escala dos zeladores, serventes de limpeza 

e jardineiros. Inicia-se o expediente de trabalho às 8h; interrompe-se 1h para o almoço e 

finaliza-se às 17h (quando há expediente de 4h aos sábados) ou às 18h (quando há 

compensação de sábados, saindo às 17h na sexta). 

2. Escala “5x1”: Geralmente usada em portarias 24h na qual 3 porteiros se 

dividem para cumprir 24h e 1 folguista faz as folgas. Por exemplo: porteiro A trabalha todos os 

dias das 7h às 15h, porteiro B, das 15h às 23h e porteiro C, das 23h às 7h. A cada cinco dias 

eles são substituídos pelo folguista e cada um tem direito a uma folga aos domingos por mês.  

3. Escala “12x36”: Também usada em portarias 24h onde 4 porteiros se revezam 

trabalhando 12 horas e folgando 36 horas. Por exemplo: Porteiro A trabalha das 7h às 19h, 

porteiro B, das 19h às 7h, porteiro C, das 7h às 19h (enquanto A folga) e porteiro D das 19h às 

7h (enquanto B folga).  

Observação: Para portaria 24h a escala mais barata ao condomínio é a “12x36”, pois há 

uma redução dos vales transportes (apenas 2 funcionários cobrem 24h) e também não há a 

figura do folguista, que percentualmente “trabalha menos e ganha o mesmo” na escala “5x1”. 

4. Escala “Intermitente” (atualizado conforme reforma trabalhista): O Contrato 

de Trabalho Intermitente é uma nova modalidade de contratação do trabalhador, 

expressamente prevista na Lei da Reforma Trabalhista. Considera-se como intermitente 

o Contrato de Trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, 
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ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 

determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do 

empregado e do empregador. Em condomínios essa escala pode ser empregada para 

jardineiros, serviços gerais, piscineiros e etc. O empregador deverá convocar o empregado 

com pelo menos 3 dias de antecedência e o mesmo deve responder ao chamado em 24 horas. 

O período de inatividade não se considera como tempo de serviço à disposição do 

empregador. Os benefícios de férias, 13°, FGTS, INSS e conforme convenção coletiva seguem 

inalterados.   

c) REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 

No caso de contratação direta de funcionários, o condomínio precisa, no mínimo, 

respeitar as determinações da CLT (consolidação das leis trabalhistas) e do sindicato da 

categoria dos funcionários. Em Curitiba por exemplo, atualmente, o sindicato que, juntamente 

com o patronal, dita as regras de contratação é o SINDICON PR (Sindicato dos Empregados em 

Condomínios e Edifícios Residenciais e Comerciais em Curitiba e região).  É o SINDICON, por 

meio de sua convenção coletiva anual, que informa o piso mínimo salarial para cada função de 

trabalho, o valor da cesta básica, valor de seguro de vida, auxilio saúde, percentuais adicionais 

de horas extras, desconto de vale transporte, entre outros quesitos. O síndico e a 

administradora têm o dever de remunerar os funcionários e lhes propiciar os benefícios 

conforme a convenção do sindicato sob pena de ter que fazê-lo em juízo, em caso de ação 

trabalhista.   

d) GERENCIANDO O COLABORADOR 

É dever do síndico gerenciar seus funcionários e não se deve delegar tal função a mais 

ninguém, a não ser que a contratação seja terceirizada, pois legalmente ele é o responsável. 

Abaixo listamos algumas dicas para obter o máximo de qualidade dos serviços de um 

colaborador: 

1. TREINAMENTO - Informe em treinamento exatamente e de forma clara quais 

as funções e procedimentos do funcionário (se possível faça um manual das principais 

atividades). O óbvio precisa ser dito. 

2. FISCALIZAÇÃO - Dentro do que você informou no item anterior, fiscalize e 

cobre. Algumas pessoas, mesmo cientes de suas obrigações às vezes esquecem-se de algo, ou 

até mesmo são corrompidas pelo meio (outras pessoas ou colegas de trabalho).  É dever do 

síndico fiscalizar e cobrar o que deve ser feito pelo colaborador. 
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3. Ao constatar alguma irregularidade no desempenho das funções pelo 

colaborador chame a atenção em particular e nunca em frente a terceiros ou demais 

funcionários. Lembre que algumas transgressões, após as devidas notificações, podem levar a 

uma demissão por justa causa. Nesse caso, converse com um especialista em RH. 

4. PRESENÇA - Esteja presente, valorize e elogie os funcionários quando 

pertinente. Uma pessoa ou equipe rende mais quando sabe que seu gerente é presente e 

valoriza seu trabalho. Seja parceiro de seus funcionários. 

 

6. MANUTENÇÃO PREDIAL 

 
Conforme Art. 1.348, item V, do código civil, compete ao síndico diligenciar a 

conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem 

aos possuidores. A manutenção das áreas comuns é de responsabilidade do síndico, inclusive 

civil e criminal, e é de suma importância à edificação e seus ocupantes, pois além de prover a 

segurança de quem utiliza também valoriza os imóveis. Neste assunto trataremos a 

manutenção predial conforme as NORMAS BRASILEIRAS (NBR’s). 

a) NBR 16280 

A “norma das reformas”, ou NBR 16.280 entrou em vigor em abril de 2014 e foi revisada 

em agosto de 2015, estabelecendo os requisitos para o sistema de gestão de reformas nas 

unidades autônomas, aquelas de uso apenas do morador. Esta norma obviamente não 

sobrepõem legislações como o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, mas orienta 

os interessados em seguir normativas de segurança que não comprometam a segurança, a 

solidez, o conforto dos usuários e a perda de desempenho dos sistemas construtivos.  

Com a criação da norma, o síndico ganhou força para exigir documentos que 

comprovem a garantia do serviço e comprometimento dos profissionais da obra. Não se pode 
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proibir o condômino de realizar uma obra desde que este, siga os procedimentos descritos no 

item 5 da NBR 16.280/2015 tais como; i) atender à legislação vigente, ii) garantir a segurança 

da edificação, iii) apresentar desenho, projeto e memoriais descritivos sempre que necessário, 

iv) apresentar cronogramas, v) fornecer os dados dos profissionais e empresas envolvidas, vi) 

entregar o Plano de Reformas juntamente com a ART – Engenheiro / RRT – Arquiteto  emitida 

por um profissional legalmente habilitado e contratado pelo proprietário da unidade 

autônoma. Tais procedimentos são essenciais e devem anteceder o início da reforma. 

 Dependendo da situação o síndico poderá ou não autorizar a sua realização. Em muitas 

situações, o síndico poderá não se sentir confortável – por falta de conhecimento técnico – 

para aprovar o Plano de Reforma de uma unidade, proceder o acompanhamento, ou receber o 

termo de conclusão de obra; assim, o mesmo deverá contratar um profissional habilitado para 

auxiliá-lo nesse processo.  

Durante a obra o síndico ou o profissional contratado pelo condomínio, poderá realizar 

vitorias no imóvel para verificações do memorial descritivo e caso encontre divergências, este 

poderá embargar a entrada dos profissionais que estão realizando os serviços na unidade e 

tomar as ações legais necessárias no sentido de dirimir qualquer risco à edificação, seu 

entorno e usuários. Se for constatada qualquer alteração do escopo inicial da reforma, sem 

autorização, ela deve ser imediatamente interrompida e o Síndico deverá notificar o 

proprietário e informar o Órgão de classe do profissional contratado para que providencie os 

procedimentos para a legalização da obra.  

O tratamento dos serviços de maneira informal gera inconveniências como orçamentos 

mal dimensionados, atrasos na conclusão, danos em elementos da construção etc. A norma se 

preocupa com isso e não podemos tratar como mais uma burocracia a ser seguida.  

A NBR 16280:2015 estabelece os requisitos para os sistemas de gestão de controle de 

processos, projetos, execução e segurança, incluindo meios principalmente para: 

a) prevenções de perda de desempenho decorrente das ações de intervenção gerais ou 

pontuais nos sistemas, elementos ou componentes da edificação; 

b) planejamento, projetos e análises técnicas de implicações da reforma na edificação; 

c) alteração das características originais da edificação ou de suas funções; 

d) descrição das características da execução das obras de reforma; 

e) segurança da edificação, do entorno e de seus usuários; 

f) registro documental da situação da edificação, antes da reforma, dos procedimentos 

utilizados e do pós-obra de reforma; 
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g) supervisão técnica dos processos e das obras. 

A NBR 16280 foi, exclusivamente, concebida pensando em evitar tragédias como as que 

vimos anteriormente. 

Com a criação da norma, o síndico ganhou força para exigir o Plano de Reforma e a ART, 

caso necessária, podendo não autorizar a mesma, caso o plano não seja apresentado; ou 

solicitar a paralisação da reforma, caso haja evidências que o plano apresentado não esteja 

sendo cumprido. 

O Plano de Reforma é obrigação do condômino, porém, deve ser elaborado por 

profissional habilitado (engenheiro com registro regular no CREA), devendo apresentar a 

descrição de todos os impactos causados nos sistemas, subsistemas, equipamentos e demais 

componentes da edificação. 

Também são requisitos do PLANO DE REFORMA (item 5 da NBR 16280): 

a) atendimento às legislações vigentes e normas técnicas pertinentes para a realização 

das obras; 

b) estudo que garanta a segurança da edificação e dos usuários, durante e após a 

execução da obra; 

c) autorização para circulação, nas dependências da edificação, dos insumos e 

funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalho permitidos; 

d) apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, 

quando aplicáveis; 

e) escopo dos serviços a serem realizados; 

f) identificação de atividades que propiciem a geração de ruídos, com previsão dos níveis 

de pressão sonora máxima durante a obra; 

g) identificação de uso de materiais tóxicos, combustíveis e inflamáveis; 

h) localização e implicações no entorno da reforma; 

i) cronograma da reforma; 

j) dados das empresas, profissionais e funcionários envolvidos na realização da reforma; 

k) a responsabilidade técnica pelo projeto, pela execução e pela supervisão das obras, 

quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do 

respectivo interveniente; 

l) planejamento de descarte de resíduos, em atendimento à legislação vigente; 

m) estabelecimento do local de armazenamento dos insumos a serem empregados e 

resíduos gerados; 
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n) implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, 

conforme NBR 14037, e na gestão da manutenção, conforme NBR 5674, quando aplicável. 

 

 

Vale salientar que, em muitas situações, o síndico poderá não se sentir confortável – por 

falta de conhecimento técnico – para aprovar o PLANO DE REFORMA de uma unidade, 

proceder o acompanhamento (conforme item 6.1.2 da NBR 16280), ou receber o termo de 

conclusão da obra; assim, o mesmo deverá contratar um profissional habilitado (engenheiro 

civil com registro no CREA) para auxiliá-lo nesse processo. 

Responsabilidades e Encargos 

Cabe ao síndico ou responsável legal pela edificação: 

Antes da obra: 

 Receber os documentos e propostas de reformas; 

 Solicitar análise legal e técnica de todas as propostas de reforma; 

 Formalizar a resposta de solicitação de reforma com: aprovado, aprovado com 

ressalvas ou rejeitado.  

Caso seja aprovado com ressalvas ou rejeitado, necessário parecer técnico detalhando 

ressalvas ou motivos da rejeição. 

 Emitir autorização de entrada de insumos e pessoas contratadas para a 

realização dos serviços somente após atendimento a todos os requisitos do plano de reforma. 

Durante a obra: 

 Verificar ou delegar a responsabilidade a terceiros de atendimento ao plano de 

reforma, assegurando as condições necessárias à realização da mesma; 

 Tomar as ações legais necessárias no sentido de dirimir qualquer risco à 

edificação, seu entorno e usuários. 

Após a obra: 

 Vistoriar ou delegar a terceiros a vistoria da obra concluída; 

 Cancelar as autorizações de entrada e circulação de insumos e prestadores de 

serviços na edificação. 

 Arquivar toda a documentação da reforma junto com o respectivo termo de 

encerramento 
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Cabe ao proprietário de unidade autônoma do condomínio: 

Antes do início da obra: 

 Encaminhar para o síndico o plano de reforma e toda a documentação 

necessária que comprove que a reforma será executada dentro da legislação vigente 

Durante a obra de reforma: 

 Cuidar para que a reforma seja executada dentro das referências de segurança 

e que atenda a todas as normas regulamentares 

Após a obra de reforma: 

 Atualizar o manual de uso, operação e manutenção do edifício bem como o 

manual do proprietário. 

b) NBR 5674 

Esta norma estabelece os requisitos para a gestão do sistema de manutenção das 

edificações (condomínios) com o intuito de preservar as características originais de construção 

e prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos 

ou componentes, ou seja, conservar as áreas comuns do condomínio mantendo sua 

usabilidade e minimizando a depreciação dos imóveis.  

1. Previsão orçamentária anual  

a) O sistema de manutenção deve possuir mecanismos capazes de prever os 

recursos financeiros necessários para a realização dos serviços de manutenção em período 

futuro definido.  

b) As previsões orçamentárias devem incluir uma reserva de recursos destinada à 

realização de serviços de manutenção corretiva.  

c) As previsões orçamentárias devem ser flexíveis, de modo a assimilar uma 

margem de erro em estimativas físicas, de custos.  

d) As previsões orçamentárias devem expressar claramente a relação custo x 

benefício dos serviços de manutenção, devendo constar em ata as deliberações sobre a 

realização ou não destas intervenções. 

2 .   Conceitos de manutenção 

a) MANUTENÇÃO é o conjunto de atividades que devem ser realizadas ao longo 

da vida total da edificação para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus 

sistemas constituintes para atender às necessidades e segurança dos seus usuários.  

b) CONSERVAÇÃO é o conjunto de atividade que visa reparar, preservar ou 

manter em bom estado a edificação existente. 
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c) REFORMA é a alteração nas condições da edificação existente com ou sem 

mudança de função, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, 

uso ou segurança, e que não seja manutenção. 

Na organização da gestão do sistema de gestão de manutenção deve ser prevista 

infraestrutura material, técnica, financeira e de recursos humanos, capaz de atender aos 

diferentes tipos de manutenção necessários, a saber: 

a)  MANUTENÇÃO ROTINEIRA, caracterizada por um fluxo constante de serviços, 

padronizados e cíclicos, citando-se, por exemplo, limpeza geral e lavagem de áreas comuns; 

b)  MANUTENÇÃO CORRETIVA, caracterizada por serviços que demandam ação ou 

intervenção imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou 

componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais 

aos seus usuários ou proprietários; 

c)  MANUTENÇÃO PREVENTIVA, caracterizada por serviços cuja realização seja 

programada com antecedência, priorizando as solicitações dos usuários, estimativas da 

durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificações em uso, 

gravidade e urgência, e relatórios de verificações periódicas sobre seu estado de degradação. 

Se realizada no período correto, sem adiamentos, a manutenção preventiva evita gastos 

desnecessários no futuro e garante a segurança de todos os moradores. 

3.  Programa de Manutenção  

 É de suma importância o síndico determinar um programa de manutenção com um 

calendário das manutenções periódicas feitas e a se fazer bem como o registro das 

manutenções corretivas já realizadas. Abaixo trazemos as principais manutenções preventivas 

obrigatórias ou sugeridas para um condômino predial. 

a ) LIMPEZA CAIXAS D’ÁGUA E GORDURA – 6 meses (Sugestão Concessionárias) 

b)  DEDETIZAÇÃO – DESRATIZAÇÃO (Conforme necessidade – Sugestão anual) 

c)  REGARGA EXTINTORES E TESTE DE MANGUEIRAS (Anual conforme código 

bombeiros – Ver validade da carga no extintor) 

d)  REVISÃO BOMBAS D´ÁGUA (Conforme necessidade – Sugestão anual) 

e)  MANUTENÇÃO PARA-RAIOS (Anual – Leis Municipal) 

f)  MANUTENÇÃO ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS – Mensal 

(conforme CREA)  

g) MANUTENÇÃO FACHADAS – Conforme necessidade (média a cada 5 anos) 

h) INSPEÇÃO PREDIAL – Conforme necessidade (no mínimo a cada 5 anos) 
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7. ADMINISTRANDO UM CONDOMÍNIO (DIA A DIA) 

 
 

Com o conhecimento correto e boa vontade não é difícil administrar um condomínio, de 

qualquer forma que ele seja. Neste tópico daremos dicas práticas da administração diária de 

um condomínio. 

b)  COMUNICAÇÃO COM OS CONDÔMINOS 

Um bom síndico deve-se comunicar periodicamente com os condôminos para 

conscientizar os moradores sobre alguma situação, notificar algum condômino sobre uma 

irregularidade, prestar contas, informar as regras do condomínio, e assim por diante, se 

tornando presente na vida dos condôminos. Sugere-se que comunicados gerais a todos os 

condôminos sejam feitos por e-mail, (sempre com cópia oculta), cópias unitárias pela portaria, 

caixas de correio e SEMPRE EM EDITAL EM LOCAL VISÍVEL, sendo a última forma uma das mais 

importantes (ver modelo no anexo 11). Notificações individuais devem ser entregues de forma 

protocolada via portaria ou AR pelos correios. Também é importante o síndico informar qual a 

forma de comunicação que os condôminos devem obedecer para contatá-lo.   Sugere-se que 

assuntos não emergenciais sejam tratados em horário comercial ou outro que o síndico 

determine, de preferência de forma expressa (e-mail ou livro de ocorrência), e que apenas 

assuntos emergenciais sejam atendidos pelo síndico fora do horário comercial.  

Atualmente há diversos aplicativos e softwares no mercado que auxiliam tanto na 

gestão quanto na comunicação aos condôminos. 

c) GESTÃO DE CONTRATOS E PARCEIROS 

Uma boa administração é feita de pessoas. O síndico deve-se rodear de bons parceiros 

para atender as demandas do condomínio, sejam eles funcionários, prestadores de serviços ou 

empresas. Os principais parceiros do síndico são: 
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- ADMINISTRADORA; 

- GARANTIDORA; 

- EMPRESA TERCEIRIZADA; 

- PRESTADORES DE SERVIÇOS  DE MANUTENÇÕES; 

- EMPRESAS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES; 

- JARDINAGEM;  

- FORNECEDORA DE GÁS 

A todo o momento, devem-se avaliar os benefícios e custos das parcerias. Sugere-se que 

a cada ano o síndico consulte o mercado para analisar os serviços prestados e custos, por 

exemplo: uma vez ao ano pedir orçamentos de gás, empresas de elevadores, administradora, 

seguro, empresa de jardinagem, etc. Obviamente que, além do custo apenas, deve-se analisar 

a qualidade do serviço em si, pois propostas com menor valor com certeza serão encontradas, 

mas o serviço deve ter o mesmo nível de qualidade ao condomínio.   

d) GERENCIANDO CONFLITOS ENTRE CONDÔMINOS 

Todos os condomínios possuem seus condôminos que se avizinham e usam os espaços 

comuns. Não raro vizinhos discordam, ou um prejudica o outro de alguma forma e, na maioria 

das vezes, o síndico é solicitado para mediar ou solucionar o problema. Quando o síndico for 

procurado para mediar reclamações de condôminos, ele deve seguir os seguintes passos: 

1. Extrair o relato da forma mais clara e objetiva do condômino reclamante, 

preferencialmente de forma expressa (e-mail, carta ou livro de ocorrência), e verificar a 

autenticidade da denúncia. Para tomar providências, o síndico precisa ter informações 

verídicas do fato. 

2. Procurar na convenção, atas, regimento e legislação se de fato existe alguma 

transgressão na ocorrência. O síndico não tem autonomia para cobrar ou penalizar 

irregularidades a regras que não estão pautadas em algum lugar. É necessário que a regra 

exista em algum documento. 

3. Atestada a transgressão pela veracidade do fato e pela expressão da regra, o 

síndico precisa conversar com o condômino que está em desacordo. Trata-se de um momento 

delicado, ninguém gosta de ser cobrado ou ter sua atenção chamada por alguma situação. O 

síndico deve abordar o condômino inicialmente de forma impessoal tentando fazer com que 

ele perceba o mal que está fazendo para seus vizinhos (nunca informar quem foi o condômino 

reclamante).  



 

30 
CURSO PRÁTICO DE SÍNDICO CONDOMINIAL 

Observação: Verificar em atas, convenção e regimento se já há definidas formas de 

notificações, por exemplo: primeira verbal, segunda expressa.  

e) LEI DO SILENCIO 

Além da federal 3.688/41, cada município costuma possuir uma lei que regulariza a 

perturbação do sossego e silencio. Em Curitiba, por exemplo, é a lei 10.625  chamada “lei do 

silencio”. O texto da lei divide a cidade em zonas e limita os decibéis e a intermitência dos 

ruídos. A aplicação desta lei é sugerida para reclamações dos famosos “vizinhos barulhentos”. 

Caso o síndico não consiga arbitrar reclamações de condôminos sobre vizinhos 

barulhentos, casos estes que geralmente são desprovidos de prova material e difíceis de 

gerenciar, ele pode instruir o condômino incomodado que acione a legislação para solucionar 

o problema. 

f)   INFLUENCIANDO O AMBIENTE 

Ao longo de uma gestão o síndico, como gestor e principal tomador de decisões, 

influencia a “cara” do condomínio; seja pela postura dos funcionários, pela conservação das 

áreas comuns e equipamentos do condomínio e até mesmo pela convivência social entre os 

condôminos. Um bom síndico impacta positivamente na qualidade de vida dos frequentadores 

do condomínio, sejam condôminos, funcionários, prestadores de serviço e visitantes. Aqui vão 

algumas dicas para a influência positiva do ambiente: 

1. Sempre trate com respeito, cordialidade e impessoalidade os intervenientes do 

condomínio, sejam eles funcionários, prestadores de serviço, aquele vizinho amigo que lhe 

convida para um churrasco ou aquele condômino que critica sua administração. Respeito gera 

respeito e é uma vantagem importantíssima para a qualidade de vida do síndico e condomínio. 

2. Trate os assuntos de forma individual o máximo que puder. Se um condômino 

lhe fizer críticas por e-mail com várias outras pessoas copiadas, responda-o individualmente. 

Sempre mande e-mails gerais com cópia oculta. Não participe de grupos de redes sociais do 

condomínio. A “massa” pode ser perigosa e suas palavras podem ser mal interpretadas. 

3. Seja impessoal. Não misture seu cargo de síndico com sua vida pessoal, não 

favoreça amigos, não prejudique desafetos, seja justo e leal às leis, convenção, regimento e 

determinações das atas. Assim sua administração será livre de uma série de críticas. 

4. Seja responsável. Mesmo que você possua uma atividade profissional principal, 

seja responsável com seus deveres para com o condomínio. Caso contrário, não aceite o cargo. 

Resolva os problemas do condomínio conforme sua urgência e determine uma forma ou 

horário de trabalho para honrar com suas obrigações como síndico. 
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5. Seja proativo. Trabalhe prevendo as ocorrências e faça manutenções 

periódicas. Não aguarde uma tragédia anunciada acontecer para tomar providências. 

6. Tenha paciência. Existem vários tipos de pessoas dentro de um condomínio, 

todas têm criações, grau de instrução, idade e personalidades diferentes. Tente interpretar e 

saber lidar com cada um e, acima de tudo, tenha paciência para entender e se colocar na 

posição do outro. 

8. TRABALHANDO COMO SÍNDICO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A figura do síndico profissional é crescente e presente no segmento de administração 

condominial. Cada vez menos os condôminos moradores se apresentam para o cargo de 

síndico, seja pela falta de tempo originária de sua atividade profissional principal, seja pela 

falta de conhecimento ou pela atividade em si do trabalhado de síndico. Neste título 

orientaremos os candidatos como conseguir clientes, confeccionar propostas, além de uma 

noção do mercado para esses profissionais. 

a) O MERCADO 

Nacionalmente, nas últimas duas décadas, o mercado imobiliário teve grande ascensão, 

principalmente em condomínios verticais nas grandes metrópoles.  Conforme o último senso 

do portal SINDICONET em 2010 síndicos profissionais administravam 5% dos 

empreendimentos, já em 2015, 28% do total, um aumento de quase 500% em 5 anos e com 

uma fatia imensa de 72% do mercado ainda não trabalhada. Basta visualizar os centros 

urbanos e seus edifícios, antigos, novos e em construção, para ter ideia da imensidão do 

mercado à frente. Estima-se que em Curitiba, oitava maior capital do país existam mais de 16 

mil condomínios. A remuneração diverge conforme o número de clientes e seu porte. No 

gráfico abaixo há um estudo da remuneração conseguida atualmente: 
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b) COMO CONSEGUIR CLIENTES 

Após o síndico se informar sobre o mercado e capacitar-se com o curso de síndico (e 

demais que queira fazer) é hora de prospectar clientes e iniciar o trabalho. Há várias formas de 

se conseguir clientes, mas para esse mercado o resultado não é imediato, pois para ser o 

síndico do condomínio é necessário ser eleito em assembleia geral, então se trata de divulgar o 

serviço e aguardar a oportunidade de ser convidado para a assembleia de eleição.  

Há algumas “pontes” para divulgar o trabalho e conseguir clientes de forma mais rápida 

e certa. As dicas para se chegar aos condomínios são: 

1. Parceria com Administradoras. As administradoras fazem parte do dia a dia dos 

condomínios, sabem quando haverá assembleias de eleição, sabem o perfil dos condomínios e 

muita vezes não oferecem serviço de síndico profissional e se o oferecem o fazem através de 

parceiros. 

2.  Parceria com Construtoras. Construtoras e incorporadoras geralmente buscam 

parcerias para entrega e implantação de condomínios novos e podem indicar parceiros já na 

primeira reunião dos condomínios. Outra vantagem é que dependendo do porte da 

construtora, há vários empreendimentos sendo entregues durante o ano, uma “mina” de 

clientes. 

3. Divulgação para conselheiros. Os conselheiros, fiscais ou consultivos, dos 

condomínios têm noção de como vai a administração, se o síndico irá tentar reeleição, se há 

outros candidatos e etc., também sabem quando haverá assembleis geral de eleição. São um 

bom target. 
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4. Divulgação para síndicos moradores. Os síndicos moradores muitas vezes estão 

no cargo por pressão, muitas vezes simplesmente por não haver outros candidatos. Divulgar o 

serviço para eles também pode trazer clientes. 

5. Divulgação direta nos condomínios. Trabalho “porta a porta” pode funcionar. 

Conversar com porteiros, deixar cartões, conversar com moradores de todos os condomínios 

pode também trazer clientes. 

c) FORMULANDO PROPOSTAS 

Após uma boa divulgação e formação de parcerias, oportunidades de apresentação dos 

serviços em assembleias aparecerão, neste ponto é necessário ao candidato formular sua 

proposta para o condomínio. O valor dos honorários propostos é ponto crucial na aceitação da 

proposta, analisar a convenção do condomínio é crucial para confecção do preço, lá o 

candidato saberá o período da gestão, se há teto de gastos e etc., mas outros quesitos 

relativos ao condomínio também devem ser analisados para compor os honorários: 

1. Números de unidades. A quantidade de moradores e número de imóveis no 

condomínio é diretamente proporcional ao volume de trabalho do síndico. Quanto mais 

moradores e unidades, maior volume de ocorrências, maior movimentação financeira, maior 

volume de manutenções e etc. Os honorários devem acompanhar esses dados. 

2. Idade do condomínio. Condomínios muito antigos costumam demandar maior 

volume de manutenções, atualizações, aumentando o trabalho do síndico; e ainda têm sua 

“cultura” própria o que muitas vezes é dificultoso para transformar. Os honorários também 

precisam acompanhar essas tarefas. 

3. Número de funcionários. Um condomínio com funcionários diminuem o 

volume de trabalho operacional de um síndico, por ex: em um condomínio de 12 

apartamentos, sem funcionários, muito provavelmente o síndico deverá realizar a troca de 

uma lâmpada, já em um condomínio com um zelador, o mesmo fará tal tarefa; mas 

funcionários demandam gerencia, o que deve também ser analisado. 

4. Equipamentos da área comum. Atualmente existem muitos condomínios 

“club” com diversos equipamentos em sua área comum, como: piscinas. Academias, saunas, 

brinquedotecas, lan houses, cinemas, playgrounds, churrasqueiras, espaços pet e etc. Todos 

esses espaços serão gerenciados pelo síndico, aumentando seu volume de trabalho e 

consequentemente deverão ser acrescidos em seus honorários.  

Após todos esses quesitos analisados o candidato poderá formular sua proposta com 

honorários. A dica é para condomínios com muitas unidades (acima de 70) é calcular o valor 
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por unidade, o que tem um impacto menor, visualmente, para os condôminos, por ex: R$18,00 

por unidade para administrar um condomínio com 180 apartamentos (total de R$3.240,00). 

Para condomínios com menos unidades, usar a proposta com valor total, por ex: R$954,00 

para um condomínio com 12 apartamentos. 

d) EXERCENDO A FUNÇÃO DE SÍNDICO PROFISSIONAL 

Após a aceitação da proposta é hora de trabalhar. É sugerível que após a eleição e a 

noção real das situações do condomínio (financeiro, manutenções e etc.) o síndico profissional 

convoque outra assembleia para informar sua forma de trabalho (canais de comunicação e 

visitas) e prioridades da gestão. Abaixo algumas dicas sobre presença, responsabilidade, 

postura e aparência na gestão: 

1. Presença. Não há na legislação nenhum horário mínimo de atendimento 

presencial de um síndico muito menos expediente obrigatório. As responsabilidades do síndico 

são as que constam no Art. 1.348 do código Civil. Obviamente o síndico profissional precisa 

visitar fisicamente o condomínio para verificar manutenções a serem feitas, fiscalizar 

funcionários e condôminos, receber e acompanhar prestadores de serviços para orçamentos e 

procedimentos, e estas visitas dependem do tamanho da operação do empreendimento, mas 

não necessariamente o síndico deverá estar presente de segunda a sexta das 8h às 18h, além 

de que um trabalho administrativo (de escritório) também é necessário, como: visualizar e 

responder e-mails, analisar relatórios financeiros, realizar ligações para prestadores de 

serviços e condôminos. Noutro ponto, muitas ocorrências podem ser resolvidas de forma 

remota, via e-mail, aplicativos de mensagens e ligações telefônicas. O importante é estar 

presente para o atendimento às demandas do condomínio de forma rápida. 

2. Postura. Um síndico, profissional ou não, não é empregado de um condomínio 

ou dos condôminos, e sim representante, e deve ter essa ciência e exercer sua autonomia para 

o bem comum e não para atender um grupo especifico de condôminos. A postura de um bom 

síndico é a de gerente da área comum e ele deve seguir seu conhecimento desenvolvendo seu 

estilo de gestão, sempre buscando o melhor custo benefício para o condomínio e qualidade de 

vida aos condôminos que o escolheram para isso. 

3. Aparência. A maioria dos condôminos costuma analisar o trabalho de um 

síndico pela aparência das áreas comuns, e não importa o quão bom o síndico é na área 

administrativa, ou na gerencia de pessoal, ou na gerencia das manutenções preventivas, mas 

se ele não tiver zelo na limpeza e jardinagem por exemplo, será julgado. O síndico profissional 
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é muito mais cobrado neste quesito inclusive, por isso se deve desenvolver um projeto de 

gestão que cuide muito do zelo à área comum. 
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ANEXO 1 

Orçamento Anual: 

Condomínio Fictício - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 

DESPESAS COMUNS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL R$     4.422,09 R$     3.927,09 R$     3.927,09 R$     3.927,09 R$     4.180,50 R$     4.180,50 R$     4.180,50 R$     4.730,50 R$     4.730,50 R$     4.730,50 R$     4.730,50 R$     4.180,50 

Zelador (sal +enc+férias+13) R$     2.534,09 R$     2.534,09 R$     2.534,09 R$     2.534,09 R$     2.787,50 R$     2.787,50 R$     2.787,50 R$     2.787,50 R$     2.787,50 R$     2.787,50 R$     2.787,50 R$     2.787,50 

Honorários Síndico R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 

Honorários Administradora R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 R$         508,00 

Correio / Cartório / Mat Escritório / Taxas R$         600,00 R$         105,00 R$         105,00 R$         105,00 R$         105,00 R$         105,00 R$         105,00 R$         105,00 R$         105,00 R$         105,00 R$         105,00 R$         105,00 

Despesas e tarifas Bancárias R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 R$         180,00 

Seguro Obrigatório        
R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 R$         550,00 

 
Outras despesas Administrativas R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 R$            50,00 

LIMPEZA R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 

Material e Equipamentos de Limpeza R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 

OPERAÇÃO R$     2.800,00 R$     2.800,00 R$     2.800,00 R$     2.800,00 R$     2.800,00 R$     2.950,00 R$     2.950,00 R$     2.950,00 R$     3.000,00 R$     3.000,00 R$     3.000,00 R$     2.800,00 

Água Área Comum (condomínio + CEF) R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 

Energia Elétrica Empreendimento R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 R$     1.100,00 

Manutenção Elevador R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 R$         600,00 

Jardinagem R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 R$         250,00 

Recarga Extintores R$         200,00 R$         200,00 R$         200,00 

Limpeza Caixa d’água e Dedetização R$         150,00 R$         150,00 R$         150,00 

Manutenções e compras diversas R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 

Fundo de Caixa R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 R$         300,00 

TOTAL DESPESAS COMUNS A RATEAR: R$     7.372,09 R$     6.877,09 R$     6.877,09 R$     6.877,09 R$     7.130,50 R$     7.280,50 R$     7.280,50 R$     7.830,50 R$     7.880,50 R$     7.880,50 R$     7.880,50 R$     7.130,50 

RATEIO MÉDIO 
MENSAL 

  
R$7.358,11 
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ANEXO 2 

Condomínio Fictício- RATEIO 

       
ÁGUA GÁS         

 

APTO F. IDEAL APTO GAR F. IDEAL GAR TOTAL  TAXA COMUM  F. RES TX.MINIMA LEITANT 
LEIT 

ATUAL CONS VALOR DIVERSOS TOTAL 

11 0,041927621 20 0,013415044 0,055342665  R$             407,22   R$      40,72   R$          62,42  106,67 110,76 4,09  R$      40,08  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          600,44  

12 0,042557341 6 0,000000000 0,042557341  R$             313,14   R$      31,31   R$          62,42  28,14 29,32 1,18  R$      11,56  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          468,44  

13 0,040328914 18 0,010836841 0,051165755  R$             376,48   R$      37,65   R$          62,42  58,61 58,61 0  R$                - Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          526,55  

14 0,041976437 N   0,041976437  R$             308,87   R$      30,89   R$          62,42  58,44 61,18 2,74  R$      26,85  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          479,03  

21 0,041927621 1 0,010836841 0,052764462  R$             388,25   R$      38,82   R$          62,42  11,7 12,13 0,43  R$         4,21  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          543,71  

22 0,042557341 8 0,000000000 0,042557341  R$             313,14   R$      31,31   R$          62,42  12,97 12,97 0  R$                - Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          456,88  

23 0,040328914 3 0,004192201 0,044521115  R$             327,59   R$      32,76   R$          62,42  39,45 41,13 1,68  R$      16,46  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          489,23  

24 0,041976437 4 0,003894089 0,045870526  R$             337,52   R$      33,75   R$          62,42  56,94 60,8 3,86  R$      37,83  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          521,52  

31 0,041927621 2 0,000000000 0,041927621  R$             308,51   R$      30,85   R$          62,42  56,89 59,45 2,56  R$      25,09  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          476,87  

32 0,042557341 5 0,004192201 0,046749542  R$             343,99   R$      34,40   R$          62,42  22,07 22,07 0  R$                - Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          490,81  

33 0,040328914 7 0,000000000 0,040328914  R$             296,74   R$      29,67   R$          62,42  85,65 88,32 2,67  R$      26,17  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          465,01  

34 0,041976437 10 0,010836841 0,052813278  R$             388,61   R$      38,86   R$          62,42  85,69 90,45 4,76  R$      46,65  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          586,53  

41 0,041927621 11 0,010836841 0,052764462  R$             388,25   R$      38,82   R$          62,42  58,2 61,68 3,48  R$      34,10  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          573,60  

42 0,042557341 17 0,010836841 0,053394182  R$             392,88   R$      39,29   R$          62,42  40,87 42,51 1,64  R$      16,07  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          560,66  

43 0,040328914 12 0,013415044 0,053743958  R$             395,45   R$      39,55   R$          62,42  41,43 47,33 5,9  R$      57,82  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          605,24  

44 0,041976437 9 0,010836841 0,052813278  R$             388,61   R$      38,86   R$          62,42  241 246,55 5,55  R$      54,39  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          594,28  

51 0,041927621 13 0,010836841 0,052764462  R$             388,25   R$      38,82   R$          62,42  11,6 11,6 0  R$                - Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          539,49  

52 0,042557341 19 0,010836841 0,053394182  R$             392,88   R$      39,29   R$          62,42  107,27 113,26 5,99  R$      58,70  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          603,29  

53 0,040328914 14,15 0,026830088 0,067159002  R$             494,16   R$      49,42   R$          62,42  102,18 102,76 0,58  R$         5,68  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          661,68  

54 0,041976437 16 0,013415044 0,055391481  R$             407,58   R$      40,76   R$          62,42  47,19 52,23 5,04  R$      49,39  Inst. Câmeras 1/4  R$          50,00   R$          610,15  

  0,833951565   0,166048439 1,00000000  R$        7.358,11   R$735,81   R$1.248,40  1272,96 1325,11 52,15  R$511,07     R$1.000,00   R$10.853,39  
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ANEXO 3 

 



Página:  1 

CONDOMINIO EDIFICIO FICTICIO

Nome da Conta Realizado

 

8.442,41 100,00  

RECEITAS 11.013,16 100,00

RECEITAS DE CONDOMINIO 10.591,62 96,17

Taxa de Condomínio 6.089,22 55,29

Fundo de Reserva 770,00 6,99

Fundo de Obras 440,00 4,00

Consumo de Água-Taxa Minima 1.342,23 12,19

Fundo de RH 220,00 2,00

Taxa de Garagem 39,00 0,35

Energia Elétrica 612,19 5,56

Taxa de Boleto 57,90 0,53

Aluguel Apt. Zelador 950,00 8,63

Seguro Condominio 30,72 0,28

Manutenção Instalação Hidráulica 40,36 0,37

MULTAS/JUROS 421,54 3,83

Juros-Taxas Recebidas em atraso 82,94 0,75

Rendimentos-Poupança 338,60 3,07

DESPESAS ORDINÁRIAS 8.442,41 100,00

DESPESAS COM PESSOAL 2.464,89 29,20

REMUNERAÇÕES FUNCIONÁRIOS 1.201,00 14,23

Salários 1.201,00 14,23

ENCARGOS SOCIAIS 585,68 6,94

Previdência Social 464,51 5,50

Fundo de Garantia 107,71 1,28

Pis S/Folha de Pagamento 13,46 0,16

BENEFICIOS 678,21 8,03

Cesta Básica 404,25 4,79

Vale Transporte 149,60 1,77

Convênio Médico-Secovimed 97,36 1,15

Uniformes 27,00 0,32

TARIFAS PUBLICAS 1.920,43 22,75

Tarifa Água e Esgoto 1.376,29 16,30

Tarifa Energia Elétrica 544,14 6,45

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL 1.747,00 20,69

Honorário Sindico 1.747,00 20,69

DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.942,79 23,01

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 384,00 4,55

Manutenção Elevadores 384,00 4,55

MANUTENÇÃO CONDOMINIAL 795,79 9,43

Fechadura/Cópias de chaves 136,00 1,61

Vidros e Espelhos 16,64 0,20

Ferragens e Acessórios 38,75 0,46

Reparos nos Rejuntes / Ralos / Calhas 380,00 4,50

Aquisição de Tapete / Capacho 55,00 0,65

Aquisição de Lâmpadas LED e Elétrica / Projetor 169,40 2,01

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 763,00 9,04

Tintas / Acessórios para Pintura 63,00 0,75

Pinturas Extras / Instalação Fechadura e Refletor 700,00 8,29

DESPESAS GERAIS 367,30 4,35

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 16,50 0,20

Despesas com Cartório 16,50 0,20

DESPESAS FINANCEIRAS 350,80 4,16

Tarifas Bancárias 350,80 4,16

SYNDIKOS GESTÃO CONDOMINIAL PROFISSIONAL

Prestação de Contas de 01/08/2017 até 31/08/2017

                                   ANEXO 4
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CONDOMINIO EDIFICIO FICTICIO

Nome da Conta Realizado

Resumo da Prestação de Contas

8.442,41

RECEITAS

DESPESAS ORDINÁRIAS

11.013,16

(Receitas - Despesas Ordinárias) 2.570,75

Resumo de Saldos

Conta Saldo AtualSaídasEntradasSaldo Anterior

Saldo 39.155,41 11.013,16 8.442,41 41.726,16

BANCOS 39.155,41 11.013,16 8.442,41 41.726,16

BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.532,18 9.724,56 8.442,41 3.814,33

     Caixa Economica Federal 2.532,18 9.724,56 8.442,41 3.814,33

BANCOS APL. POUPANÇA 36.623,23 1.288,60 0,00 37.911,83

     Caixa Economica Federal-Poupança 36.623,23 1.288,60 0,00 37.911,83

(Bancos + Caixa) 41.726,16

Contas a Receber

Total: 1.512,92

1.007,23

505,69

SYNDIKOS GESTÃO CONDOMINIAL PROFISSIONAL

Contas a Receber até 31/07/2017
Contas a Receber no Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Prestação de Contas de 01/08/2017 até 31/08/2017

                                   ANEXO 4



Página:      1

CONDOMINIO FICTICIO

08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 AcumuladoSALDO ANTERIOR
    CAIXA 309,45 211,55 211,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 -20,00 0,00 0,00 0,00 309,45
        Caixa de Condomínio 309,45 211,55 211,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 -20,00 0,00 0,00 0,00 309,45
    BANCOS 29.518,45 30.955,94 32.102,14 35.507,06 33.591,73 36.622,27 32.575,86 37.933,37 36.168,62 36.002,91 37.030,42 41.118,54 29.518,45
        BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.225,40 6.596,62 6.677,39 9.020,76 6.205,43 7.063,09 2.819,52 7.077,89 4.160,43 1.873,96 2.707,19 5.587,13 6.225,40
            Caixa Economica Federal 6.225,40 6.596,62 6.677,39 9.020,76 6.205,43 7.063,09 2.819,52 7.077,89 4.160,43 1.873,96 2.707,19 5.587,13 6.225,40
        BANCOS APL. POUPANÇA 23.293,05 24.359,32 25.424,75 26.486,30 27.386,30 29.559,18 29.756,34 30.855,48 32.008,19 34.128,95 34.323,23 35.531,41 23.293,05
            Caixa Economica Federal-Poupança 23.293,05 24.359,32 25.424,75 26.486,30 27.386,30 29.559,18 29.756,34 30.855,48 32.008,19 34.128,95 34.323,23 35.531,41 23.293,05

TOTAL SALDO ANTERIOR 29.827,90 31.167,49 32.313,69 35.538,61 33.623,28 36.653,82 32.607,41 37.964,92 36.148,62 36.002,91 37.030,42 41.118,54 29.827,90

RECEITAS

    RECEITAS DE CONDOMINIO 13.409,57 14.764,78 15.745,31 10.008,90 12.426,54 9.304,84 12.269,63 10.470,21 12.267,70 9.336,82 12.052,48 10.709,48 142.766,26
        Taxa de Condomínio 4.923,45 5.288,08 5.574,36 5.698,35 6.890,49 5.866,14 6.336,58 4.518,15 5.146,00 4.748,93 5.934,25 6.081,21 67.005,99
        Fundo de Reserva 735,00 840,00 770,00 735,00 805,00 735,00 770,00 735,00 770,00 700,00 770,00 770,00 9.135,00
        Fundo de Obras 420,00 480,00 440,00 420,00 460,00 420,00 440,00 420,00 440,00 400,00 440,00 440,00 5.220,00
        Consumo de Água-Taxa Minima 1.076,61 1.303,22 1.154,09 1.161,12 1.331,04 1.195,67 1.221,11 1.170,23 1.246,55 1.089,14 1.363,23 1.376,31 14.688,32
        Fundo de RH 210,00 240,00 220,00 210,00 230,00 210,00 220,00 210,00 220,00 200,00 220,00 220,00 2.610,00
        Taxa de Garagem 36,00 45,00 39,00 36,00 42,00 36,00 39,00 36,00 39,00 36,00 39,00 39,00 462,00
        Energia Elétrica 763,56 875,28 848,76 652,68 808,56 787,08 790,96 769,02 884,49 687,75 714,34 775,06 9.357,54
        Taxa Salão de Festas 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
        Taxa de Boleto 54,95 63,80 57,90 56,35 59,45 54,95 59,30 56,35 57,90 53,40 57,90 57,90 690,15
        Aluguel Apt. Zelador 900,00 900,00 900,00 900,00 1.800,00 0,00 900,00 950,00 1.900,00 0,00 950,00 950,00 11.050,00
        Taxa Mudança 0,00 39,40 0,00 39,40 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,80
        Seguro Condominio (1/4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,12 645,12 675,84 614,40 675,84 0,00 3.256,32
        Reemb.Avarias Mudança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,78 0,00 0,00 0,00 0,00 72,78
        Reemb.Avarias Inst.Hidraulica 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
        Fundo Correção Infiltrações 4.200,00 4.600,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00
        Reemb.Controle Remoto 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
        Venda de Grade 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
        Taxa de Condominio Pago em Duplicidade 0,00 0,00 611,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,20
        Manutenção Instalação Hidráulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847,56 847,56 887,92 807,20 887,92 0,00 4.278,16
    MULTAS/JUROS 166,27 315,21 161,55 0,00 397,24 206,04 209,63 202,71 263,58 215,71 258,18 141,82 2.537,94
        Juros-Taxas Recebidas em atraso 0,00 149,78 0,00 0,00 24,36 8,88 10,49 0,00 42,82 21,43 0,00 0,00 257,76
        Rendimentos-Poupança 166,27 165,43 161,55 0,00 372,88 197,16 199,14 202,71 220,76 194,28 258,18 141,82 2.280,18

TOTAL RECEITAS
SALDO ANTERIOR + RECEITA

13.575,84
43.403,74

15.079,99
46.247,48

15.906,86
48.220,55

10.008,90
45.547,51

12.823,78
46.447,06

9.510,88
46.164,70

12.479,26
45.086,67

10.672,92
48.637,84

12.531,28
48.679,90

9.552,53
45.555,44

12.310,66
49.341,08

10.851,30
51.969,84

145.304,20
175.132,10

DESPESAS ORDINÁRIAS
    DESPESAS COM PESSOAL 2.404,63 2.391,29 2.387,02 3.054,31 5.289,15 2.408,60 2.159,18 2.394,69 2.402,04 2.409,49 2.492,09 2.471,61 32.264,10
        REMUNERAÇÕES FUNCIONÁRIOS 1.148,00 1.211,00 1.203,00 1.878,00 3.477,00 807,00 876,00 1.201,00 1.159,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 16.563,00
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CONDOMINIO FICTICIO

08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 Acumulado

            Salários 1.148,00 1.211,00 1.203,00 1.201,00 1.204,00 807,00 876,00 1.201,00 1.159,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 13.613,00
            13. Salário 0,00 0,00 0,00 677,00 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,00
            Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706,00
        ENCARGOS SOCIAIS 659,78 590,44 586,61 585,90 1.107,15 964,99 661,97 585,68 627,63 585,68 585,68 585,68 8.127,19
            Previdência Social 468,33 468,28 465,24 464,68 465,23 562,05 525,01 464,51 464,51 464,51 464,51 464,51 5.741,37
            Previdência Social-13. Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,45
            Fundo de Garantia 108,60 108,59 107,88 107,75 161,98 180,73 121,74 107,71 107,71 107,71 107,71 107,71 1.435,82
            Pis S/Folha de Pagamento 13,58 13,57 13,49 13,47 13,49 15,83 15,22 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 165,95
            Contribuições a Sindicatos 69,27 0,00 0,00 0,00 0,00 192,86 0,00 0,00 41,95 0,00 0,00 0,00 304,08
            Pis S/ 13º Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,52
        BENEFICIOS 596,85 589,85 597,41 590,41 705,00 636,61 621,21 608,01 615,41 622,81 705,41 684,93 7.573,91
            Cesta Básica 360,49 360,49 361,05 361,05 361,05 361,05 361,05 361,05 361,05 361,05 451,05 391,05 4.451,48
            Vale Transporte 139,00 132,00 139,00 132,00 146,00 178,20 162,80 149,60 157,00 164,40 157,00 171,62 1.828,62
            Convênio Médico-Secovimed 97,36 97,36 97,36 97,36 97,36 97,36 97,36 97,36 97,36 97,36 97,36 122,26 1.193,22
            Cesta de Natal p/Funcionaria 0,00 0,00 0,00 0,00 100,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,59
    TARIFAS PUBLICAS 1.956,67 2.002,90 1.929,82 2.023,47 2.070,54 2.035,47 2.051,58 2.135,05 2.000,02 2.077,54 2.151,27 1.981,83 24.416,16
        Tarifa Água e Esgoto 1.153,54 1.154,07 1.246,05 1.246,05 1.246,05 1.246,05 1.246,05 1.246,05 1.246,05 1.363,26 1.376,29 1.376,29 15.145,80
        Tarifa Energia Elétrica 803,13 848,83 683,77 777,42 824,49 789,42 805,53 889,00 753,97 714,28 774,98 605,54 9.270,36
    ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL 1.615,00 1.615,00 1.748,95 4.320,50 820,50 1.547,00 1.547,00 1.547,00 1.547,00 1.747,00 1.747,00 1.747,00 21.548,95
        Honorário Sindico 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.700,00
        Serviços de Administração Condominial 415,00 415,00 447,00 820,50 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 6.473,50
        Serviços de Admin.Cond. (Comissão Cobr.) 0,00 0,00 101,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,95
        Serviços de Administração Condominial (13º Tax 0,00 0,00 0,00 0,00 273,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,50
    DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.743,90 2.866,00 1.974,80 2.403,40 1.484,60 6.670,00 566,68 2.610,82 1.411,02 1.351,00 1.388,45 3.970,05 28.440,72
        CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 346,00 346,00 346,00 346,00 776,00 726,00 346,00 726,00 384,00 384,00 764,00 399,00 5.889,00
            Manutenção Elevadores 346,00 346,00 346,00 346,00 776,00 726,00 346,00 726,00 384,00 384,00 764,00 399,00 5.889,00
        MANUTENÇÃO CONDOMINIAL 1.397,90 2.520,00 1.301,80 984,40 665,00 5.285,00 98,98 1.848,04 824,52 467,00 320,00 3.571,05 19.283,69
            Manutenção Elétrica 147,90 0,00 313,20 0,00 0,00 0,00 72,78 100,00 0,00 0,00 0,00 611,05 1.244,93
            Manutenção Hidráulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440,00
            Manutenção Câmeras Elevadores 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
            Aquisição de Lâmpadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00
            Manutenção Bombas 0,00 2.190,00 0,00 665,00 665,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 4.825,00
            Manutenção Portão 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 2.235,00
            Manutenção Porta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
            Manutenção Interfone 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
            Controle Remoto/Chave 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
            Torneira 0,00 0,00 0,00 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40
            Despesas com Chaveiro 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 172,00
            Troca/ Manutenção Armário Luz/ Aumento Ca 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
            Montagem Pino Miolo Cortiça 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00
            Vasos para Decoração 0,00 0,00 808,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,60
            Manutenção Câmeras 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
            Manutenção Alarme Portão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
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CONDOMINIO FICTICIO

08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 Acumulado

            Ferragens e Acessórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20 49,04 24,52 0,00 0,00 0,00 99,76
            Manutenção no Sistema de Imagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
            Manutenções Diversas no Condominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
            Manutenção Calha/ Telhado/ Janela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
            Manutenção Comando Miolo Porta de Vidro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00
            Manutenção Portão / Porta de Vidro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00
        SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 327,00 1.073,00 43,60 659,00 121,70 36,78 202,50 500,00 304,45 0,00 3.268,03
            Material de Limpeza 0,00 0,00 0,00 297,00 43,60 179,00 121,70 36,78 202,50 0,00 150,45 0,00 1.031,03
            Recarga Extintores 0,00 0,00 0,00 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,00
            Serviços de Limpeza (Diarista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
            Material Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 154,00
            Material para Jardim 0,00 0,00 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,00
            Lavagem da Marquise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
    DESPESAS GERAIS 116,05 208,60 201,35 122,55 128,45 896,22 797,31 801,66 916,91 939,99 443,73 332,70 5.905,52
        DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 77,05 72,90 0,00 0,00 775,97 675,91 675,91 675,91 704,64 200,03 0,00 3.858,32
            Material de Expediente 0,00 0,00 42,90 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 87,20 0,00 152,60
            Despesas com Cartório 0,00 77,05 0,00 0,00 0,00 77,55 0,00 0,00 0,00 10,73 112,83 0,00 278,16
            Seguro Condominial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,92 675,91 675,91 675,91 675,91 0,00 0,00 3.379,56
            Combustível 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
            Despesas com Motoboy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00
        DESPESAS FINANCEIRAS 116,05 131,55 128,45 122,55 128,45 120,25 121,40 125,75 241,00 235,35 243,70 332,70 2.047,20
            Tarifas Bancárias 116,05 131,55 128,45 122,55 128,45 120,25 121,40 125,75 241,00 235,35 243,70 332,70 2.047,20
    DESPESAS REEMBOLSÁVEIS 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
        Controle 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
    DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 4.400,00 4.850,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.400,00 0,00 0,00 2.311,24 23.361,24
        DESPESAS C/UTILIZAÇÃO FUNDO DE RESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.400,00 0,00 0,00 2.311,24 9.711,24
            Cobertura Apartamentos e Banheiros Área de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
            Troca Encanamentos e Restauração Banheiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
            Pintura Interna e Externa da Marquise e Platib 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311,24 2.311,24
        DESPESAS C/UTILIZAÇÃO FUNDO DE OBRA 4.400,00 4.850,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00
            Pintura do Prédio 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00
            Obra Parquinho 4.400,00 4.300,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00

TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS 12.236,25 13.933,79 12.681,94 11.924,23 9.793,24 13.557,29 7.121,75 12.489,22 12.676,99 8.525,02 8.222,54 12.814,43 135.976,69

SALDO ATUAL
    CAIXA 211,55 211,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Caixa de Condomínio 211,55 211,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    BANCOS 30.955,94 32.102,14 35.507,06 33.591,73 36.622,27 32.575,86 37.933,37 36.168,62 36.002,91 37.030,42 41.118,54 39.155,41 39.155,41
        BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.596,62 6.677,39 9.020,76 6.205,43 7.063,09 2.819,52 7.077,89 4.160,43 1.873,96 2.707,19 5.587,13 2.532,18 2.532,18
            Caixa Economica Federal 6.596,62 6.677,39 9.020,76 6.205,43 7.063,09 2.819,52 7.077,89 4.160,43 1.873,96 2.707,19 5.587,13 2.532,18 2.532,18
        BANCOS APL. POUPANÇA 24.359,32 25.424,75 26.486,30 27.386,30 29.559,18 29.756,34 30.855,48 32.008,19 34.128,95 34.323,23 35.531,41 36.623,23 36.623,23
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08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 Acumulado

            Caixa Economica Federal-Poupança 24.359,32 25.424,75 26.486,30 27.386,30 29.559,18 29.756,34 30.855,48 32.008,19 34.128,95 34.323,23 35.531,41 36.623,23 36.623,23
TOTAL SALDO ATUAL

DESPESA + SALDO ATUAL
31.167,49

43.403,74
32.313,69

46.247,48
35.538,61

48.220,55
33.623,28

45.547,51
36.653,82

46.447,06
32.607,41

46.164,70
37.964,92

45.086,67
36.148,62

48.637,84
36.002,91

48.679,90
37.030,42

45.555,44
41.118,54

49.341,08
39.155,41

51.969,84
39.155,41

175.132,10

Contas a Receber
0,00

1.453,15
Total de Contas a Receber 1.453,15
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ANEXO 6 

CONDOMINIO FICTICIO 
DEMONSTRATIVO - FUNDOS DE RESERVA E FUNDO DE OBRAS 

SALDOS DOS FUNDOS EM 31/07/2018 
 - FUNDO DE RESERVA  

 
  

 - Saldo em 30/06/2018 33.344,36   
   (+) Fundo de Reserva - 07/07/2018 2.617,34   
   (-) Valor Utilizado (Decisão assembléia) 0,00   
   (+) Multas e Juros 823,53   
   (+) Juros s/aplicação Fundo de Investimentos 194,68   
 - Saldo em 31/07/2018 36.979,91   

      
 - FUNDO DE OBRAS/SALÃO DE FESTAS 

 
  

 - Saldo em 30/06/2018 18.116,58   
    (+) Parcela 07/07/2018 0,00   
    (+) Aluguel Salão de festas 0,00   
    (-) Valores utilizados -1.000,00   
    (+) Juros s/aplicação Fundo de Investimentos 0,00   
 - Saldo em 31/07/2018 17.116,58   

  
 

  
TOTAL FUNDOS EM 31/07/2018 54.096,49   

   Valores utilizados do Fundo de Obras/Salão de Festas     
 - Utensilios Salão de Festas 1.000,00   

 
0,00 1.000,00 

 
    

DISPONÍVEIS E A RECEBER - EM 31/07/2018     
 - Caixa Condomínio 47,10   
 - Conta Corrente - Banco Itau 25.322,71   
 - Fundo de Investimentos - Banco Itaú 19.618,40   
 - Valores a Receber (Inadimplências) 5.639,86   

  
  

TOTAL RECURSOS 50.628,07   
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EDIFÍCIO FICTÍCIO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Prezados Condôminos, 

Pelo presente edital, ficam convocados todos os condôminos do Condomínio Fictício, situado na Rua Fictícia, XX, Curitiba/Pr, 
para comparecer à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 18 de Fevereiro de 2019, às 18:30 horas, em primeira 
convocação com a presença de  no mínimo 2/3 dos condôminos, ou às 19:00 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes. 

Local: Próprio Condomínio 

Pauta:  

• PRESTAÇÃO DE CONTAS; 
• ELEIÇÃO/REELEIÇÃO DE SÍNDICO E CONSELHO FISCAL; 
• SITUAÇÃO ENTRADA GARAGEM SUPERIOR; 
• ASSUNTOS GERAIS 
 

Observações 
1- Lembramos que as decisões emanadas das Assembléias atingem a todos,         independentemente de participação. 
2- Os proprietários poderão se fazer representar através de instrumento hábil (de procuração) específico para esta Assembleia. 
3- Os locatários poderão participar apenas na falta dos proprietários de suas respectivas unidades e só poderão votar nas matérias que não 

impliquem, no orçamento do condomínio, em gastos extraordinários. O contrato de locação deverá ser apresentado. 
4- Só poderão votar proprietários/procuradores/locatários que estiverem quites (adimplentes) com as contas condominiais. 

 
 Curitiba, 10 de Fevereiro de 2019 

Atenciosamente, SÍNDICO XXX 
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UNID PROPRIETÁRIO ASSINATURA 

11 ___________________________________ ___________________________________ 

12 ___________________________________ ___________________________________ 

13 ___________________________________ ___________________________________ 

14 ___________________________________ ___________________________________ 

21 ___________________________________ ___________________________________ 

22 ___________________________________ ___________________________________ 

23 ___________________________________ ___________________________________ 

24 ___________________________________ ___________________________________ 

31 ___________________________________ ___________________________________ 

32 ___________________________________ ___________________________________ 

33 ___________________________________ ___________________________________ 

34 ___________________________________ ___________________________________ 

41 ___________________________________ ___________________________________ 

42 ___________________________________ ___________________________________ 

43 ___________________________________ ___________________________________ 

44 ___________________________________ ___________________________________ 

    

CONDOMÍNIO FICTÍCIO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 18/02/2019 

LISTA DE PRESENÇA 
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INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

Por este competente Instrumento Particular de Procuração, __________________________________________ 
(Outorgante), proprietário da unidade. nº____, do Condomínio Fictício, situado na Rua xxxxxxxxxxx, xx - xxxx PR, nomeia e 
constitui seu bastante procurador(a) o(a) Sr(a).___________________________________ (Outorgado), portador(a) do R.G 
nº _________________e inscrito(a) no CPF sob o nº. __________________, a quem confere amplos poderes para praticar 
todos os atos que forem necessários ao bom, fiel e total desempenho deste mandato, para representá-lo na Assembleia 
Geral Ordinária do Condomínio referido, a realizar-se no dia 18/02/2019, podendo votar, ser votado, impugnar, dar 
sugestões, enfim, fazer uso da presente como melhor lhe convier. 
 

 

xxxxxxxxxxx, ...... de ........................ de .............. 

 

 

 
 

---------------------------------------------------- 
assinatura Outorgante 
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CONDOMÍNIO FICTÍCIO 

Rua xxxxxxxxxxxxxxxxx – Abranches – Curitiba/PR CNPJ:xxxxxxxxxx 

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada no próprio condomínio dia 18/02/2019, às 19 horas, em segunda convocação, contando 

com a presença dos Condôminos que assinaram a lista de Presença, que fará parte integrante deste documento, em obediência ao 

Edital de Convocação de 07/03/2016, para deliberarem sobre a seguinte Pauta:  

• PRESTAÇÃO DE CONTAS; 
• ELEIÇÃO/REELEIÇÃO DE SÍNDICO E CONSELHO FISCAL; 
• SITUAÇÃO ENTRADA GARAGEM SUPERIOR; 
• ASSUNTOS GERAIS 
  

Aberta a Assembléia pelo Síndico Sr. xxxxxxxx, apresentou-se o Sr. xxxxxxxx, unidxx, para presidi-la e convidando a mim, 

xxxxxxxxxxx, representante da administradora, para secretariar os trabalhos.  

Iniciando as discussões do primeiro item PRESTAÇÃO DE CONTAS.......... 

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos desta a.g.o, sendo a ata assinada por mim, xxxxxxx, que a redigiu e 

secretariou e pelosr.xxxxxxxx que a presidiu. 

 

                        CURITIBA, 18 de Fevereiro de 2019. 

______________________________        _______________________________ 

Xxxxxx                                                      xXxxxxx 

SECRETÁRIO                                          PRESIDENTE 
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CONDOMÍNIO FICTÍCIO 
 

CNPJ:  
RUA:  

CURITIBA/PR. 
 

COMUNICADOxx/2019 

Srs. Condôminos, 

 

Através do presente venho alertar... 
 
 

Curitiba, xxxxxx de xxxxxxxxx de 2019. 

 

Certos de sua compreensão, 

xxxxxxx- SÍNDICO 

 

 


