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A Pontual Cobranças  sua tranquilidade ! garante

Rua Felipe Schmidt, 390 sl.102 - Centro - Fpolis/SC

A inadimplência preocupa seu condomínio?

www.pontualcobranca.com.br (48) 3224-6669

Cobrança   | 

Garantia da receita do condomínio  

Assessoria administrativa e jurídica

 Equipe especializada®

Premiação consolida 
empresa no setor 
condominial

Chegou o verão e, em breve, 
as festas de Carnaval. Nessa 

época as cidades litorâneas  de 
Santa Catarina já recebem um 

fluxo maior de pessoas 
refletindo em alterações na 

rotina dos condomínios. É ne-
cessário buscar estratégias para  
evitar transtornos característicos 
do período e, por outro lado, é 

tempo de aproveitar a maior 
adesão dos moradores para 

realizar as assembleias

Condomínios mistos:
Administração exige
jogo de cintura

Condôminos dividem 
cargo de síndico

Divórcios podem 
gerar inadimplência 

Condomínios 
de litoral 
em ritmo 
de verão

• 23 anos de experiência
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Condôminos cultivam 
horta comunitária

itajaí
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Nesta primeira edição de 2012 trouxemos assuntos diver-
sificados, que vão desde conhecimentos para o cultivo de 
uma horta comunitária no condomínio, até a agitação do 
verão, para os condomínios de litoral.

Viver em condomínio é um aprendizado, pois reúne gru-
pos familiares em um espaço delimitado, onde as pessoas 
amadurecem por meio da convivência.

Confira, a iniciativa da arquiteta Maria Lúcia Mendes Go-
bbi que propõe a união entre os condôminos para a criação 
de hortas coletivas. A arquiteta, uma incentivadora de há-
bitos saudáveis e do respeito à natureza, abre as portas do 

seu condomínio para uma oficina 
teórica e prática sobre o tema. 

Confira, ainda, como anda o 
ritmo acelerado dos condomínios do litoral, em plena 
temporada de verão, e as alterações que o fluxo intenso 
de pessoas traz para o ambiente nos condomínios. Veja 
exemplos práticos de síndicos bem-sucedidos com a adminis-
tração neste período e acompanhe as orientações jurídicas 
de empresas e profissionais que lidam, diariamente, com o 
setor condominial. 

Boa Leitura!

Não Tenha Medo de Ser Chefe 
Autor: Bruce Tulgan 
Editora: Sextante/ GMT  

O autor aponta o maior pro-
blema das empresas hoje em 
dia - uma epidemia de subgerenciamento 
que afeta toda a escala de comando - e 
oferece um caminho para que os gerentes 
reassumam seu papel e se tornem líderes 
fortes de que suas equipes precisam. Nes-
te livro, você vai aprender a ver a função 
de chefia com outros olhos: Não como um 
fardo ou uma obrigação desgastante, e sim 
como uma oportunidade valiosa de ser útil, 
contribuir para aumentar a produtividade 
de sua equipe e ajudar seus subordinados a 
conseguir aquilo que querem e fazem por 
merecer. 

Editorial
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CONSULTE  DESCONTO ESPECIAL PARA CONDOMÍNIOS

Instalação e troca GRATUITA de baterias em todas as regiões

Realizamos medições GRÁTIS

www.moura.com.br

Baterias 
estacionárias 

e automotivas
para: 

UPS / NO-BREAKS
CENTRAIS 
TELEFÔNICAS
PABX

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA E
SINALIZAÇÕES

ALARMES
VIGILÂNCIA
ELETRÔNICA

A bateria inteligente que seu condomínio precisa

Feliz Ano Novo

Luiz Fernando de Queiroz é autor do TPD-Direito Imobiliário e do Guia do Condomínio IOB.

Lição um: Se você mora ou 
trabalha em um condomínio, você 
é dono do espaço que ocupa. Você 
não é o único dono, mas exerce 
com plenitude todos os direitos 
de senhoria, em conjunto com os 
demais titulares. Logo, você deve 
agir sempre com o pensamento e a 
postura de quem tem domínio sobre 
o imóvel e não com o desprezo de 
quem pouco valoriza a propriedade 
alheia.

Um papel jogado no chão, um 
risco no elevador, lâmpadas quei-
madas, funcionários malvestidos e 
coisas do tipo depreciam o prédio, 
fazendo com que perca sua reputa-
ção e seu valor de mercado.

Lição dois: Se você não pagar sua 
cota em dia, você estará sendo sus-
tentado por seus vizinhos. 

A falta de pagamento de qualquer 
taxa gera um descompasso entre a 
receita e a despesa. O déficit ope-
racional só pode ser coberto com o 
aporte de dinheiro dos condôminos 
que pagam em dia, o que pode 

Regras básicas do prédio
gerar uma espiral negativa: quanto 
menos pagam, maior é o rateio do 
déficit; quanto maior o déficit, menor 
o número dos que pagam. As multas 
e juros pagos pelos inadimplentes 
não compensam os incômodos do 
síndico ou o sentimento de injustiça 
dos condôminos pontuais.

Lição três: O princípio da solidarie-
dade aplica-se a todos os condômi-
nos, indistintamente. Não é por que 
você mora no primeiro andar e usa 
pouquíssimo o elevador que você se 
desobriga de pagar sua quota inte-
gral de rateio da conta de luz. Quem 
mora sozinho na cobertura também 
paga integralmente o rateio da água, 
embora vocês vivam em cinco no 
apartamento.

Existem, naturalmente, exceções ao 
princípio, estabelecidas em função de 
peculiaridades de cada prédio, mas a 
ideia central do condomínio repou-
sa em conceitos como integração, 
mútuo auxílio, coletividade, respeito 
ao próximo, solidariedade. O prédio 
pode ser construído de cimento, 

tijolos e ferro; o condomínio, 
não; é uma comunidade jurídica 
e social.

Lição quatro: O síndico é re-
presentante e não empregado 
ou patrão dos condôminos. Para 
que a comunidade condominial 
possa se organizar e se relacio-
nar com terceiros de maneira 
prática, os consortes elegem um 
representante comum, o síndi-
co, com atribuições bem defini-
das em lei e na própria conven-
ção. O síndico tem poderes de 
polícia administrativa, mas não 
pode se comportar como um 
títere. Também não é um mero 
empregado ou contratado da 
coletividade.

A falta de compreensão do 
correto papel do síndico tem 
sido motivo de frequentes con-
flitos com condôminos, daí se di-
zer que um bom síndico precisa 
ter a paciência de um santo e a 
energia empreendedora de um 
grande empresário.
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mento, é necessário manter a 
conservação para que continue 
dentro dos padrões estabeleci-
dos”, ressalta.

Em São José, na Grande 
Florianópolis, foi aprovado em 
julho de 2011 decreto regu-
lamentando o uso das cercas 
energizadas após ocorrência 
envolvendo uma criança. Des-
de então, a legislação em vigor 
define que as cercas elétricas 
estão sujeitas à autorização 

da Prefeitura de São José por 
meio de Alvará protocolado na 
Secretaria Municipal de Servi-
ços Públicos. Os condomínios 
dessa cidade que já tinham o 
equipamento instalado tive-
ram prazo de 90 dias, a partir 
da publicação do decreto, para 
providenciar a regularização. 
Aqueles que ainda não se en-
quadraram nessa lei se encon-
tram em situação irregular e 
podem responder pelo seu não 
cumprimento.

3

A s cercas energizadas 
utilizadas em condo-
mínios têm a função 
de inibir possíveis 

invasores, sem apresentar riscos 
à saúde. O engenheiro eletri-
cista Paulo Aguiar, do Conse-
lho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), explica que, 
se instalada dentro das normas 
técnicas, a cerca elétrica não é 
nociva ao ser humano. “O equi-
pamento funciona através de 
pulsos elétricos em 8000 Volts, 
porém de corrente baixíssima. 
O indivíduo leva o choque e 
é repelido”. Ele esclarece que 
o choque não causa dano à 
saúde, desde que o equipamen-
to instalado esteja, rigorosa-
mente, dentro das normas da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).  

As regras devem ser obedeci-
das, caso contrário o condomí-
nio poderá ser responsabilizado 
se houver dano. Quem explica 
é o advogado Rogério Manoel 
Pedro: “Se a instalação da cerca 
estiver irregular e isso provocar 
a morte de alguém, o responsá-
vel poderá responder por homi-
cídio culposo, por excesso dos 

Para os municípios que não têm regulamentação defini-
da, o gerente-técnico da Khronos Inovações tecnológicas, 
Charlly Anderson Medeiros, dá algumas orientações para 
a instalação do equipamento:

•  obedecer as Normas Técnicas Brasileiras (NBR IEC 
60335-2-76:2007 da ABNT);

•  buscar empresas registradas no CREA;
•  respeitar a altura mínima para instalação da cerca, 

que é de 2,10 metros em relação ao nível do piso da parte 
externa do imóvel;

•  atentar para o tipo da corrente elétrica, a qual deve 
ser pulsante;

• afixar placas de identificação em lugar visível, a cada 4 
metros lineares, contendo informações que alertem sobre 
o perigo iminente com símbolos que possibilitem o enten-
dimento por pessoas analfabetas;

• fazer a manutenção do equipamento a cada 12 meses, 
a contar da sua instalação.

Cuidados para instalação de cercas elétricas
Condomínios de municípios que ainda não possuem regulamentação para uso de cercas energizadas devem obedecer a normas da ABNT

meios empregados, com reais 
chances de sofrer condenação 
judicial”. O advogado informa 
que, na esfera civil, o fato pode 
gerar direito à indenização por 
perdas ou danos. 

Em ações judiciais, o condo-
mínio tem direito de regresso 
contra a empresa responsável 
pela instalação das cercas. Para 
tanto, o engenheiro Aguiar 
alerta que o síndico deve confir-
mar se a empresa está regular 
antes de contratar o serviço: 
“Os condomínios devem pro-
curar empresas e profissionais 
habilitados e credenciados pelo 
CREA. Eles são capacitados para 
a instalação correta do equipa-
mento”, informa.

O gerente-técnico da empre-
sa Khronos Inovações Tecno-
lógicas, Charlly Anderson de 
Medeiros, alerta que compete 
ao síndico cujo imóvel for 
protegido por cerca energizada 
providenciar a manutenção das 
instalações, de modo que se 
mantenham em perfeito fun-
cionamento e apresentem as 
condições de segurança neces-
sárias. “Não basta contratar a 
empresa para instalar o equipa-

Orientação

Cercas elétricas instaladas dentro das normas técnicas, não são nocivas ao ser humano

Divulgação
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Conforto 
e segurança
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D isponibilizar televi-
são e rádio na por-
taria pode compro-
meter a segurança 

dos moradores e dos próprios 
funcionários. Essa é a opinião 
de especialistas na área de 
segurança que desaconselham 
esse hábito e garantem que os 
aparelhos eletrônicos distraem 
e atrapalham a concentração 
dos porteiros. Robson Cleiton 
Sousa, supervisor operacional 
da Koerich Segurança, alerta 
que o porteiro que assiste a 
programas de TV tem 80% 
dos sentidos de visão e audi-
ção comprometidos. “Não é 
recomendado. É impossível 
monitorar as câmeras, ob-
servar quem entra e sai do 
condomínio e assistir televisão 
ao mesmo tempo. No caso do 
rádio, a distração é menor por 
atingir somente o campo da 
audição, mesmo assim é desa-
conselhável”, explica.

De acordo com Robson 
Sousa, a situação é ainda mais 
grave para quem faz jornada 
noturna. Além de ser o perío-
do que exige mais atenção na 
guarita por ser o turno mais 
visado por pessoas mal-inten-
cionadas, a TV provoca sono-
lência e o porteiro pode vir a 
dormir em trabalho. 

Entre os síndicos, o assunto 
é polêmico e gera opiniões di-
vergentes, variando de acordo 
com o número de apartamen-
tos e movimento de pessoas. 
Geralmente, quanto mais 
intenso o fluxo, menos tempo 

Síndicos e especialistas apresentam opiniões diferentes quanto ao uso de aparelhos eletrônicos durante o expediente

TV e rádio na portaria
ocioso para os funcionários e 
menor é a chance de o síndico 
acatar a ideia de instalar uma 
televisão na portaria. 

Sem TV
O Condomínio Vila Grécia, 

em Capoeiras, Florianópolis, 
tem 101 apartamentos. A 
síndica Nívea Arceno é contra 
a instalação de TV e rádio na 
portaria. “No nosso condomí-
nio não há televisão e não te-
mos planos de instalar. Acredi-
to que um porteiro assistindo 
TV se distrai e não vai conse-
guir monitorar as câmeras ou 
perceber quem entra e sai do 
condomínio”, enfatiza.

Localizado no centro da Ca-
pital, o Condomínio Villes de 
France também não permite a 
instalação de TV na portaria. 
A síndica Marlene D. Redivo 
justifica que, como o fluxo de 
moradores é intenso, os fun-
cionários não conseguiriam 
permanecer atentos. “Para o 
nosso condomínio não fun-
ciona. Temos duas portarias. 
A interna a gente até deixa o 
funcionário ligar o rádio em 
volume baixo, mas na porta-
ria central não. O uso da TV 
não é permitido em nenhuma 
hipótese, porque distrai mui-
to. São 176 apartamentos, a 
circulação de pessoas é inten-
sa e exige muita atenção dos 
nossos porteiros”, explica. 

Restrições
Já o Condomínio Vila Real, 

localizado também no Centro 

de Florianópolis, autorizou a 
instalação de televisão após 
debate realizado em assem-
bleia. A síndica Maria Luiza de 
Queiroz explica que o condo-
mínio possui 12 apartamentos 
e o movimento de pessoas é 
esporádico. Ela admite o uso 
dos aparelhos na portaria, 
porém com restrições. “Há 
um tempo tivemos alguns 
problemas de distração dos 
funcionários, o que levou à re-
tirada da TV. Passado um mês, 
percebendo que gerava muita 
monotonia para os trabalha-
dores, fizemos uma discussão 
bem ampla sobre a questão 
em assembleia e decidimos 
instalar novamente, estabele-
cendo algumas regras”, conta. 

A síndica Maria Luiza des-
creve as restrições para o uso 
da TV na portaria do condo-
mínio: “Durante o dia só é 
permitido assistir televisão por 
uma causa importante, como 
Copa do Mundo, por exemplo. 

É necessário que o condo-
mínio pense no conforto dos 
trabalhadores, sem esquecer 
a segurança. Confira dicas 
que auxiliam no serviço mais 
eficiente da portaria: 

A guarita precisa ser are-
jada. Locais abafados causam 
mais sonolência. 

Para portarias pequenas, 
é essencial o uso de ventila-
dores ou ar-condicionado, 
sobretudo no verão. 

Bebedouro é fundamental 
para que o funcionário se 
mantenha hidratado, princi-
palmente em dias quentes.

O local deve ter boa ilu-
minação interna e externa. A 
luz externa ajuda o porteiro a 
identificar quem está passan-
do e a interna ajuda a evitar 
sonolência. 

Se um funcionário tem 
dificuldades de se manter 
acordado durante o período 
da noite, é porque ele não é 
indicado para trabalhar nesse 
horário.

No período noturno, sábado 
e principalmente no domingo 
é liberado”. Ela explica que a 
tela da televisão fica um pouco 
atrás da tela das câmeras, o que 
possibilita o monitoramento. 
“Hoje, depois de estabelecido 
estes critérios, funciona muito 
bem e nunca mais tivemos pro-
blemas. A televisão na verdade 
é até um apoio para um fun-
cionário que fica 12 horas na 
portaria”, conclui.

No Condomínio Vila Real o porteiro José Bonifácio da Silva monitora as câmeras do condomí-
nio e obedece a regras para poder assistir a televisão

JC
Ao administrar um 

edifício, o síndico lida com 
o patrimônio e dinheiro 
de todos os condôminos 
e, apesar de ter autono-
mia para realizar algumas 
ações que geram gastos, 
na maioria dos casos 
precisa de aprovação em 
assembléia. O limite entre 
o que pode ser realizado 
sem autorização e o que 
não deve ser feito sem o 
aval dos condôminos causa 
muitas dúvidas, porém 
o gestor deve estar bem 
informado e em alerta, 
pois ao “gerar despesas 
não previstas, pode ter 
suas contas desaprovadas 
e ter que reembolsar o 
valor ao condomínio”, diz o 
advogado Rafael Henrique 
Laus. Segundo ele, isso 
pode ser um motivo para 
os moradores requisitarem 
a destituição do síndico.

A princípio, todas as 
despesas devem constar 
na previsão orçamentária 
que deve ser aprovada 
na assembléia ordinária, 
se houver necessidades 
não antevistas é preciso 
realizar uma assembléia 
extraordinária. No caso de 
realização de reformas e 
modernizações, o artigo 
1.341 do novo Código Civil 
determina que as obras 
voluptuárias precisem da 
aprovação de dois terços 
dos condôminos e as 
chamadas úteis precisam 
da aprovação da maioria. 
Porém no caso de obras 
urgentes, o síndico tem 
autonomia para ordenar 
o conserto. Além disso, o 
advogado descreve que a 
convenção pode estipular 
um limite para gastos sem 
autorização a fim de facili-
tar a administração.

Se ocorrer o aumento no 
valor de obras que estão 
em andamento, o síndico 
também precisa consultar 
a assembléia. Mas, Laus 
lembra que em caso das já 
aprovadas, é corriqueiro 
os condôminos aprovarem 
um percentual de varia-
ção, prevendo possíveis 
aumentos. A mesma faixa 
de tolerância acima do 
valor estipulado pode ser 
abonadas às taxas condo-
miniais. 

Despesa sem 
autorização pode 
complicar vida do 

síndico
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Desde o dia 10 de 
novembro diversas 
vacas da CowPara-
de – evento de arte 

pública internacional – estão 
expostas nos espaços públicos 
de Florianópolis e de outras 
cidades do estado. Uma das 
esculturas, a vaca Cow-domínio, 
criada pelo arquiteto e ilus-
trador Diego Fagundes, está 
no momento, disponível para 
apreciação no trapiche da Ave-
nida Beira Mar Norte, na capital 
catarinense. Ela também será 
exposta em Joinville e Blume-
nau, retornando à ilha no fim 
do verão.

“A Cow-domínio foi inspirada 
na obra do arquiteto austríaco 

Exposição artística 
CowParade exibe vaca 
representando os 
condomínios

Condomínio é 
tema da CowParade

CowParade é uma 

exposição de arte pública 

internacional, considerada 

o maior evento de arte 

outdoor do mundo. A 

primeira edição foi orga-

nizada em 1998, na cidade 

de Zurique, Suíça, com a 

finalidade de propagar a 

democratização da cultura. 

O evento acontece todo 

ano em mais de sessenta 

cidades, entre elas: Nova 

Iorque, Londres, Paris, 

Chicago, Milão, Dublin, 

Tóquio, Cidade do México, 

Estocolmo, Buenos Aires e 

São Paulo. 

As esculturas das vacas 

são em fibra de vidro, 

decoradas por artistas locais 

e distribuídas pelas cidades 

em lugares públicos, como 

estações de metrô, avenidas 

e parques. Depois da expo-

sição, as vacas são leiloadas 

e o dinheiro é entregue à 

instituições de caridade.

Friedensreich Hundertwasser, 
que buscou humanizar a arquite-
tura por meio de formas orgâ-
nicas, quebrando o paradigma 
das linhas retas do modernismo”, 
explica Diego, que contou com o 
apoio da também arquiteta Erica 
Mattos para finalizar o projeto. 
Segundo o artista, a Cow-do-
mínio representa a construção 
arquitetônica de um condomínio 
em que cada morador pudesse 
personalizar o espaço da pare-
de externa da janela, trazendo 
sua personalidade, com cores e 
formas livres. Como arquiteto, 
Diego justifica a influência do 
austríaco no seu projeto para a 
CowParade: “Para Hundertwas-
ser, a arquitetura é a terceira pele 
que protege e abriga o homem, 
a analogia da carne e da vaca. Pa-
receu uma oportunidade muito 
interessante para explorar essa 
ideia”, salienta.

O que é

A Cow-domínio ficará em exposição até o dia 27 de janeiro na avenida Beira Mar Norte,
em Florianópolis

JC
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Com o agravante dos 
congestionamentos nas 
cidades, os condomínios 
estão recebendo 

adaptações para veículos 
alternativos, o chamado sistema 
de garagem para bicicletas – 
bicicletário. 

Em Balneário Camboriú, cidade do 
litoral catarinense, o Condomínio 
Costão da Barra tem um bicicletário 
com 20 ganchos na garagem, 
disponível para funcionários dos 

Em 2011, mais de 2 milhões de  
automóveis circularam pela capital 
catarinense. Só no mês de dezembro, 
passaram pelas vias de Florianópo-
lis cerca de 270 mil veículos, entre 
automóveis, motocicletas, caminhões, 
caminhonetes, ônibus e micro-ônibus. 
Os dados são do Departamento 
Estadual de Trânsito de Santa Cata-
rina (Detran/SC) e, de acordo com o 
órgão, esses números aumentam a 
cada ano. 

Condomínios instalam bicicletários para incentivar o uso de transportes alternativos 

Bicicletas ganham espaço
moradores, como faxineiras e 
mensalistas. Para os condôminos, 
cada apartamento possui um 
depósito fechado de 5 metros 
quadrados (hobby box) onde os 
moradores guardam as bicicletas e 
outros pertences. O administrador 
do condomínio, José Sanches Neto, 
explica que a organização adotada 
funciona. “Para os trabalhadores, 
esse bicicletário é suficiente. Os 
moradores guardam suas bicicletas 
no depósito, que é mais seguro. 

Até hoje deu certo e nunca tivemos 
problema”, diz.

Em São José, região da Grande 
Florianópolis, o condomínio Ilhas 
do Norte pos-
sui bicicletário 
para estacionar 
30 bicicletas. O 
síndico Luciano 
Carioni revela 
que a princi-
pal dificuldade 
para se instalar 
bicicletários é 
a falta de espa-
ço. “Temos 600 
apartamentos e 
300 vagas rota-
tivas para carro. 
Não cabem nem 
os automóveis. 
Aqui no nosso 
condomínio, 
infelizmente, 
somente um bi-
cicletário já é suficiente. Sou a favor 
que as pessoas usem mais esse tipo 
de transporte, pois não haveria tanto 
carro na rua”, pondera.

Marcelo Becker é gerente de con-
domínios da empresa Precisa Solu-
ções Condominiais, em Florianópolis. 
Ele considera que, muitas vezes, falta 
organização nos bicicletários, resul-
tando em uma experiência negativa. 
“É preocupante. Tem pessoas que 
deixam as bicicletas lá e esquecem 
até virar ferro velho. É preciso, além 
de instalar os suportes, etiquetar as 
vagas e as bicicletas com os dados do 
proprietário, constando o número do 
apartamento, o que torna possível o 
contato por parte do síndico em caso 
de necessidade”, explica.

O gerente alerta ainda que, para 
instalar o bicicletário, já que se trata 
de área comum e pertence a todos, 

a proposta deve ser formalizada 
em assembleia e aprovada por dois 
terços dos condôminos. Becker dá a 
dica quando a assembleia não atinge 

o quórum necessário. 
“Há uma saída. O 
síndico pode abrir o 
tema com os pre-
sentes na reunião 
e depois passar de 
porta em porta, nos 
apartamentos que 
se ausentaram, para 
coletar o voto”, 
explica.

De acordo com 
Marcelo Becker, em 
ocorrência de danos 
ou furto da bicicleta 
guardada em área 

aberta, a respon-
sabilidade é do 
proprietário e essa 
informação deve 
ser expressamente 

registrada na convenção do condo-
mínio. No entanto, se o veículo é 
guardado em espaço físico fechado, 
com funcionário responsável pelas 
chaves do ambiente, o condomínio 
é responsável pelo ressarcimento 
do dano.

Saiba Mais

Aviso aos usuários do bicicletário do Condomínio 
Costão da Barra, em Balneário Camboriú

Condomínio Ilhas do Norte em São José Bicicletário do Condomínio Ilhas do Norte

JC
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Condomínio é o direito de 
propriedade em comum. Sen-
do assim, cada condômino tem 
o compromisso do pagamento 
proporcional das despesas. En-
tretanto, nem todos cumprem 
com esse dever expresso em 
lei, o que resulta em conflitos 
com o síndico, divergências 
entre moradores e ações 
judiciais. A empresa Adelante 
oferece as soluções e assume 
as responsabilidades relativas 
à cobrança das cotas condo-
miniais, aliviando as preocu-
pações dos responsáveis pela 
administração do condomínio.

Atuante no mercado há 21 
anos Adelante Cobranças, 
primeira empresa do ramo de 
cobrança garantida em Flo-
rianópolis, vem acumulando 
experiência e confiabilidade 
de seus clientes, gerando o 
reconhecimento na região da 
Grande Florianópolis. 

Por ser a mais requisitada no 

ramo em que atua, a Adelante 
recebeu o Troféu Top de Mar-
cas, promovido pela Agência 
Sul de Pesquisa e Estatísticas 
(Asulpe). A cerimônia de 
premiação aconteceu no dia 
15 de dezembro de 2011, no 
Lira Tênis Clube, no centro da 
Capital.

A sócia administradora da 
Adelante, Eliete Brich Simiano 
comemora: “Somos a empresa 
pioneira no ramo. Essa é 3ª vez 
que ganhamos o Top de Mar-
cas na Grande Florianópolis, 
sendo que já ganhamos dois 
troféus abrangendo o Estado 
de Santa Catarina, como des-
taque de melhor empresa no 
ramo de cobrança de condo-
mínios. Procuramos trazer o 
diferencial no atendimento ao 
nosso cliente. Para a Adelan-
te, esta premiação significa a 
consolidação do nosso traba-
lho perante o mercado que 
abrangemos”, comemora.

Adelante Cobranças
Premiação consolida empresa no setor condominial

Adelante recebe Troféu 
Top de Marcas como empresa 
mais reconhecida no ramo de 

cobranças condominiais

n  Serviços
Cobrança garantida 
Assistência jurídica qualificada
Receita integral antecipada
Percentual menor na taxa de cobrança
Emissão de boleto
Prestação de contas mensais ao condomínio

Para mais informações, acesse: 
www.adelantecobrancas.com.br 

A empresa dividiu com os seus colaboradores mais uma 
conquista. Na foto, Everton Weber, Simone Ferreira, Alexandre 
Brito, Andresa Schutz e Jhony Medeiros 

A diretora da Adelante, Eliete Brich Simiano, agradece o apoio do marido Enio 
Junior Silva, um grande parceiro, a equipe e os clientes pela confiança

Infelizmente, a cena é 
comum nos condomínios: 
o casal se separa, de ma-
neira não muito amigável, 

transferindo a partilha de bens 
para decisão judicial. A esposa 
e os filhos continuam morando 
no apartamento e o marido 
procura outra moradia. A res-
ponsabilidade de pagamento 
da taxa condominial vira jogo 
de empurra-empurra: a mora-
dora diz que o responsável pelo 
pagamento é o marido e ele 
contesta, justificando que ela 
está residindo no imóvel, então 
ela deverá pagar. E agora? 

Esse é um caso frequente 
nos Tribunais brasileiros e o 
advogado Alberto Luís Calgaro, 
especialista na área de condo-
mínios, tem a resposta legal 
para o problema: “a taxa de 
condomínio, juridicamente, é 
uma obrigação que a pessoa 

A taxa de condomínio é uma obrigação do proprietário, independente de quem permaneça residindo no imóvel

Divórcios podem gerar 
inadimplência nos condomínios

assume automaticamente ao se 
tornar proprietária do imóvel 
em condomínio. Por isso a taxa 
é sempre cobrada, mesmo que 
o imóvel esteja desocupado”. 
Ele esclarece que, independente 
de quem permaneça residindo 
no local, o proprietário legal 
é sempre o responsável pelo 
pagamento da taxa.

Quando o imóvel pertence ao 
casal, a obrigação pela quitação 
da dívida do condomínio é de 
ambos. Nesses casos, o copro-
prietário de imóvel só deixa de 
ser obrigado a pagar a taxa do 
condomínio quando termina a 
partilha de bens no processo de 
divórcio, que deverá ser regis-
trada no documento imobiliário. 
“Nem mesmo um acordo cele-
brado entre os cônjuges na ação 
de divórcio, estabelecendo que 
um deles fará o pagamento da 
taxa de condomínio, pode alte-

rar a obrigação de pagamento 
de ambos, se a propriedade 
do imóvel continuar sendo dos 
dois”, informa Calgaro. 

Em casos litigiosos – quando 
não há acordo amigável - não 
é raro que a obrigação do 
pagamento da taxa de condo-
mínio seja uma das questões 
discutidas entre os cônjuges no 
processo de divórcio, período 
no qual o condomínio aca-
ba sendo prejudicado com a 
inadimplência.

Recomendação ao 
condomínio

Nesses casos, o advogado 
Alberto Calgaro esclarece 
que o condomínio não pre-
cisa aguardar a solução do 
divórcio dos condôminos. 
Deve-se buscar uma certidão 
no cartório de registro de 
imóveis para verificar quem 

é(são) o(s) proprietário(s) do 
apartamento, devendo-se 
propor  ação contra aquele(s) 
que figurar(em) como 

proprietário(s) do imóvel na-
quele momento, e não apenas 
contra aquele que nele estiver 
residindo.
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Ecologicamente sus-
tentável, a agricultura 
doméstica pode gerar 
benefícios para os con-

dôminos – preservar a saúde 
e a natureza e poluir menos. 
Em países da Europa, dentre 
outros exemplos, é comum o 
cultivo de hortas comunitárias 
domésticas, em praças e áreas 
ociosas da cidade. No Brasil, 
essa consciência ainda está sen-
do trabalhada por programas 
governamentais e pela mídia 
e as ações se concentram em 
iniciativas individuais e grupos 
sociais.

Cultivar uma horta requer 
recursos financeiros.  Para o 
plantio, o condomínio pode 
utilizar uma parte da área do 
jardim, orçando custos para 

Hortas em condomínios

nivelamento e tratamento do 
solo, criação dos canteiros, sis-
tema de irrigação, telas, entre 
outros materiais. Outra opção, 
para quem deseja construir 
uma horta condominial com 
custos financeiros minimizados, 
é fazer o plantio em vasos ou 
floreiras. Os recipientes móveis 
descartam a necessidade de um 
espaço físico amplo e econo-
mizam em estrutura. Porém, 
independente de custos, toda 
ideia, antes de ser concretizada, 
deve ser aprovada em assem-
bleia para evitar possíveis recla-
mações de pessoas contrárias à 
proposta.  

Segundo informações do 
advogado Flavio Melara, com 
base nos artigos 1341 e 1342 do 
Código Civil, a implantação de 

uma horta no condomínio é ca-
racterizada obra útil e, quando 
destinada para área não cons-
truída, é necessária a aprovação 
da maioria simples dos condômi-
nos em assembleia. No entanto, 
quando a obra para tal fim é 
direcionada para o espaço físico 
construído e exigir alterações ou 
acréscimos, o quórum necessário 
para aprovação da horta será de 
dois terços dos condôminos.

Na cidade de Itajaí, no lito-
ral catarinense, o Condomínio 
Horizontal Praia Brava, com-
posto por 47 casas, é exemplo 
de uma ideia de horta coletiva 
que deu certo. São cerca de 70 x 
30 metros de área para a horta 
e 20 metros quadrados para 
a compostagem, destinados, 
desde 2009, para o cultivo de er-
vas, temperos, chás e hortaliças 
que rendem colheita semanal 
para beneficiar os moradores. A 
gerente do condomínio, Maria 
Regina Cordeiro, acompanhou 
o trabalho desde o início. Ela 
reforça que valeu a pena trans-
por as dificuldades iniciais para 
a formação da horta. “Aquela 
área era tomada pelo mato. 
Tivemos que limpar o solo e 
cuidar da compostagem. Aqui é 
proibido usar qualquer tipo de 
veneno. Contamos com a ajuda 
dos voluntários – moradores e 
funcionários do condomínio. 
Pelo menos uma vez por semana 
as famílias recebem ao menos 

um tipo de alimento da nossa 
produção”, diz.

Para o desenvolvimento das 
mudas e sementes, é preciso 
ter solo fértil. O lixo orgânico, 
descartado pelos condôminos 
diariamente, pode, se seleciona-
do, servir de adubo para a terra.  
Depois de armazenados em 
recipiente separado, o material 
orgânico é convertido em um 
material composto, o húmus. 
Esse processo biológico é chama-
do de compostagem.

A Arquiteta Maria Lúcia Men-
des Gobi, envolvida com projetos 
de criação de hortas em condo-
mínios de Florianópolis, propõe 
mudanças e está trazendo de 
Curitiba um modelo de compos-
tagem com caixas fechadas, ba-
tizada por Lixeira Viva e elabora-
do pelo Centro de Pesquisa em 
Agricultura e Pecuária Urbana 
Casa da Videira. O sistema trans-
forma o lixo orgânico em adubo 
sem deixar mau cheiro, o que 
pode representar solução para 
os condomínios, já que o princi-
pal impedimento para aceitação 
da prática da compostagem por 
parte dos moradores é o odor 
característico que o lixo exala 
dos recipientes.  

Oficina
A arquiteta Maria Lúcia sugere 

mudança de hábito dentro 
dos condomínios e convida os 
interessados pelo tema para 

Preparação das mudas no Condomínio Praia Brava, em Itajaí

Condôminos cultivam horta comunitária, reciclam lixo orgânico e promovem alimentação saudável
Divulgação

Canteiros da horta do Condomínio Horizontal Praia Brava, Itajaí

Construção da composteira 20 x 20, no Condomínio Praia Brava, Itajaí
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Os postais inteligentes 
já estão sendo utilizados 
em quase todo o Brasil, 
por serem projetados 
para acondicionar os mais 
variados tipos e volumes 
de correspondências. 
Todos os modelos forne-
cidos são fabricados em 
aço com revestimentos de 
materiais  como alumínio, 
zinco e silício, o que os 
torna  muito mais resis-
tentes à corrosão mesmo 
em regiões de maresia 
e sem dúvida é um de 
seus principais diferen-
cias.  As dimensões dos 
postais  foram projeta-
das para acondicionar 
Jornais, revistas e cartas 
com segurança e privaci-
dade, seguindo padrões 
técnicos de tamanho A4 
(Jornais e revistas) ou ½ 
A4 (cartas).  Os produtos 

Postais inteligentes: segurança  
e privacidade nas correspondências 

de seu condomínio
TECNOMETAL disponibilizam 
uma caixa de correio para 
cada condômino podendo 
serem instalados lado a lado 
de forma modularizada em 
locais como gradil, gara-
gens, muros, halls de entra-
da etc. 

A praticidade dos postais 
inteligentes foi priorizada 
em todos os detalhes, o 
produto apresenta visores 
em vidro  que permitem 
a verificação da chegada 
de correspondência sem 
que haja a necessidade 
de abertura dos mesmos, 
não usam soldas e rebites 
expostos,(evitando corro-
são) possuem fechaduras 

Para mais informações seguem os canais 
de comunicação: 
Fone: (54) 3221 7277  | Fax :  (54) 3225 5154
Email: tecnometal@tecnometalltda.com.br
Site: www.tecnometalltda.com.br

individuais com duas 
copias de chave para cada 
condômino, fácil identi-
ficação dos números dos 
apartamentos e residên-
cias através de adesivos 
de vinil, que também 
complementam o diferen-
cial harmônico, pratico e 
seguro do produto. 

O uso de excelentes 
matérias primas, o empre-
go de avançadas técnicas 
construtivas, que dispensa 
a união por soldagem e a 
busca de um conceito for-
ma-função proporcionam 
ao cliente TECNOMETAL 
usufruir de um produto 
com 10 anos de garantia.

n  Local adequado para a hor-
ta: com incidência do sol, disponi-
bilidade de água, fácil acesso dos 
condôminos, protegido de acesso 
de terceiros, de boa fertilidade 
(ou que possa ser corrigido com 
adubos naturais).

n  A profundidade para a 
maioria das hortaliças é de 0,25 
a 0,40 m., isso quer dizer que os 
vasos, floreiras, latas, baldes ou 
outros recipientes podem ser 
utilizados.

n  Escolha de variedades que 
sejam apreciados pelos condô-
minos.

n  Escolha de variedades que 
tenham resistência quanto ao 
ataque de pragas e doenças.

n  Escolher variedades da épo-
ca, ou seja, plantar as variedades 
na época certa de seu desenvol-
vimento, por exemplo: tomate 
e melão no verão e repolho no 
inverno.

n  Ao ataque de pragas e 
doenças, sempre utilizar meios 

naturais de controle, como, por 
exemplo, cinza de madeira para 
controlar pulgões.

n  Utilizar adubos naturais, 
como estercos, compostos (que 
podem ser produzidos no pró-
prio condomínio); os restos de 
comida podem se transformar em 
adubos, como também aparas de 
gramas, folhas, galhos, papéis, 
jornais e outros.

n  Irrigar sempre ao amanhe-
cer, dessa forma as plantas terão 
água disponível durante todo o 
dia.

n  Manter o solo dos canteiros, 
vasos ou floreiras sempre areja-
dos, facilitando a oxigenação do 
solo e gerando, consequente-
mente, maior produção.

n  Colher as hortaliças na 
parte da manhã, pois elas estão 
tenras e serão mais palatáveis.

 n  Escalonar o plantio de 
forma a ter plantas sempre para 
serem colhidas, a qualquer perío-
do do ano.

participar de uma oficina com o 
grupo de Curitiba, no dia 4 de 
fevereiro, na Cachoeira do Bom 
Jesus, onde reside. Para ela, o 
condomínio que possui uma 
horta tem inúmeras vantagens. 
“Além de ter acesso a uma 
alimentação mais saudável sem 
adição de agrotóxicos, o mora-
dor tem sempre verduras, ervas 
e chás fresquinhos disponíveis 
sem ter que ir muito longe. 
O cultivo também incentiva 
a socialização e possui forte 
potencial na educação infantil e 
na formação de hábitos saudá-
veis”, diz.

A gerente 
administrativa 

Maria Regina do 
Condomínio 

Horizontal 
Praia Brava

Dicas do especialista
Conheça as orientações do gestor em manejo ambiental e técnico 

agrícola, Heli Schlckmann, para instalação e manutenção de hortas 
condominiais.

Local: Condomínio Praia da Cachoeira, 

Cachoeira do Bom Jesus - Florianópolis

Data: 04 de Fevereiro 

Horário: 14h00

Duração: 4 horas 

Investimento: R$ 50,00

Informações e inscrições: Entrar em 

contato com a Arquiteta Maria Lú-

cia, por meio do blog:  construirsus-

tentavel.wordpress.com/contato/

Evento Oficina 
de Agricultura  
Doméstica e  

Compostagem

JC
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que os gastos com a energia 
elétrica também aumen-
tam, além dos custos com a 
limpeza. “Compramos mais 
produtos e contratamos mais 
uma funcionária para ajudar. 
Dos 116 apartamentos, 80% 
fica vazio fora da temporada. 
Quando chega o verão, os 
proprietários ocupam 100% 
dos imóveis”, conta.

 O gerente de condomínios 

de condomínio em 10% para 
compensar”, avalia.

A síndica Vera Lúcia Claro, 
do Condomínio Albatroz, em 
Balneário Camboriú, também 
relata aumento nos gastos. “A 
despesa com água e esgoto 
em mês fora da temporada 
foi de R$ 3.560,00. No ve-
rão, a conta subiu para R$ 
5.567,00”.  Ela explica, ainda, 

Consumo
 

Com mais pessoas no prédio, 
o consumo aumenta. No con-
domínio Villagio di Viena, em 
Jurerê, Florianópolis, o síndico 
Rogério Raupp observa que 
a conta de água dobra. “No 
inverno a gente paga a taxa 
mínima, no verão o movimento 
é maior e o consumo duplica, 
quando reajustamos a taxa 

ESPECIAl / VERÃO

Em alta temporada, os síndicos buscam estratégias para evitar problemas característicos do período

Condomínios de litoral em ritmo de verão

A prática da locação do 
apartamento gera lucro 
para os proprietários, mas 
caso não sejam estabeleci-
das regras para esse proces-
so, o condomínio pode ter 
problemas com o excesso de 
consumo de água e luz, uso 
irregular de áreas comuns e, 
em situações mais drásticas, 
a superlotação em aparta-
mentos, transformando as 
dependências do edifício 
em caos e gerando dor 
de cabeça para os demais 
moradores.

No condomínio Gold Co-
ast Residencial, de Canas-
vieiras, em Florianópolis, a 
síndica Sandra Berber teve 
que lidar com situações de-
sagradáveis envolvendo in-
quilinos. “Eles acabam não 
se enquadrando nas normas 
do condomínio. Esses dias, o 
proprietário fechou con-
trato de aluguel com um 
inquilino que insistia em 
guardar dois carros na gara-
gem, sendo que ele só tinha 

direito a uma vaga. O carro 
atrapalhava, inclusive, a cir-
culação dos outros veículos, 
porque estava ocupando lu-
gar indevido”. Berber conta, 
ainda, que frequentemente 
tem problemas com super-
lotação. “O apartamento de 
dois quartos que comporta 
até oito pessoas chegou a 
receber doze inquilinos”, 
conclui. 

Nesses casos, a advogada 
Marina Zipser Granzotto 
orienta que o melhor cami-
nho para evitar problemas 
semelhantes é abordar o 
assunto, durante o ano, em 
assembleia. “É necessário 
deliberar sobre o número 
máximo de ocupantes para 
cada apartamento, alteran-
do convenção de condo-
mínio e regimento interno 
caso haja necessidade. 
Deve-se ficar atento para o 
quórum necessário para tais 
deliberações”, ressalta. 

O presidente do Secovi 
de Florianópolis, Fernando 

Willrich, aconselha que o 
proprietário saiba quem ele 
está colocando no aparta-
mento. “Muitos proprietá-
rios acabam alugando os 
imóveis para pessoas que 
não têm nenhum compro-
metimento. E isso realmente 
traz transtorno. O condo-
mínio não pode interferir 
no direito de propriedade, 
ninguém pode ser proibido 
de locar o seu imóvel, mas 
sugiro que o síndico orien-
te o proprietário a filtrar 
o perfil do inquilino para 
evitar transtornos, inclusive 
para ele”, afirma.

Aluguel

Chega o verão e, em breve, as festas de 
Carnaval. Nessa época os condomínios 
das cidades litorâneas de Santa Catarina 
já recebem um fluxo maior de pessoas. 

Muitos apartamentos são alugados para turistas e 
é na temporada que os moradores mais recebem 
parentes e amigos. A chegada de pessoas novas no 
prédio por período temporário reflete em mudan-
ças para o condomínio. É necessário tomar algumas 
medidas para evitar transtornos, tais como super-
lotação, riscos à segurança, aumento de consumo e 
gastos elevados. Por outro lado, é tempo de apro-
veitar a maior adesão dos moradores para realizar 
as assembleias.   

da Sensato Contabilidade, 
Sandro Luiz da Silva, explica 
que, nesta época, nos con-
domínios localizados nas 
praias, há um aumento de 
quase 100% no consumo de 
água, luz, limpeza de fossa 
e material de limpeza. Como 
são apenas três meses de alta 
temporada, ele orienta que os 
síndicos façam previsões flexí-

veis para este período. “Nesta 
época realizamos previsão 
mensal e durante a baixa 
temporada poupamos mais. 
Já os condomínios localizados 
fora da área balneária ficam 
tranquilos no verão, reduzin-
do sua despesa. Cada edifício 
tem a sua particularidade. 
Cabe ao síndico monitorar, 
diariamente, se há excessos 

Sandra Berber, síndica do 
condomínio Gold Coast 
Residencial, em Canasvieiras
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Nesta época, o fluxo de 
pessoas que circulam pelo 
condomínio aumenta. Pela 
portaria, entram e saem 
turistas e familiares em visita, 
que, geralmente, são cida-
dãos desconhecidos para os 
porteiros, zeladores e para 
o síndico. Essa situação gera 
um alerta para a segurança, 
já que o condomínio fica mais 
suscetível à infiltração de pes-
soas mal intencionadas. 

O especialista em seguran-
ça empresarial, Izaias Otacilio 
da Rosa, observa que os 
prédios mais vulneráveis são 
os alvos prediletos dos ban-
didos, o que mostra a impor-
tância de se ter um sistema 
de segurança planejado, 
bem como funcionários com 
conhecimento no assunto, 
para evitar situações de risco. 
Segundo Otacílio, os indivídu-
os mal intencionados aprovei-
tam oportunidades de falha 
na segurança para praticar 
furtos, roubos e depredações 
do patrimônio. “Eles obser-
vam antes e depois planejam 
o que vão executar. A rotina 
do ambiente condominial é 
a principal fonte de informa-
ções deles”, observa.

No condomínio Aconcágua, 

Segurança

n Carnaval
Fato comum nas festas car-

navalescas é o problema com 

o barulho e a sujeira, além da 

época também exigir cuidados 

com a segurança do condomí-

nio. Os prédios centrais mais 

próximos da folia são os mais 

afetados. Durante os festejos 

noturnos, há moradores que 

querem silêncio e se incomo-

dam com ruídos em aparta-

mentos vizinhos e algazarras 

com o movimento de pessoas 

nos pátios e corredores. 

Apesar disso, Fernando 

Willrich, acredita que no car-

naval as pessoas toleram mais 

o barulho e as incomodações, 

mas alerta que, “em casos 

extremos na perturbação da 

ordem e do sossego, o síndico 

pode e deve acionar a polícia. 

As convenções dos condomí-

nios estão inseridas na Lei do 

Silêncio, que proíbe barulho 

depois das 22 horas”, salienta. 
 
n Assembleias
Folias à parte, muitos con-

domínios utilizam os meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro 

para fazer a assembleia geral 

ordinária – aquela prevista 

em convenção, com data já 

previamente estabelecida. “Os 

síndicos e administradores cos-

tumam aproveitar essa época 

porque é o período em que as 

pessoas estão presentes. Tem 

condômino que só aparece no 

verão, outros moram em outra 

cidade ou até no exterior. Já 

que estão todos reunidos, o 

quórum geralmente é maior”, 

explica o presidente do Secovi, 

Fernando Willrich.

Inquilinos testam senha eletrônica para ingresso no condomínio Carlos Spilere apresenta o sistema de segurança e os  manuais 
que adota no Condomíno Aconcágua

em Balneário Camboriú, o síndico 
Carlos Spilere, com sete anos de 
gestão, adotou mecanismos de 
segurança rígidos. “Todo o aces-
so ao condomínio é por chave 
eletrônica, sendo estritamente 
proibido divulgar a senha a ter-
ceiros”. Os moradores têm acesso 
às imagens das câmeras das 
entradas principais pela televisão 
para monitorar as pessoas que in-
terfonam para o seu apartamen-
to. Ele explica que os funcionários 
do edifício são frequentemente 
capacitados com cursos na área 
de segurança. “Eles fiscalizam a 
presença de estranhos no prédio, 
como entregadores de pizza e 
água, acompanhando, pelas câ-
meras, o percurso e o tempo que 
eles permanecem no prédio”, 
explica Spilere. 

De acordo com o síndico, 
30% dos 76 apartamentos do 
Aconcágua são destinados para 
locação na temporada. Ele conta 

que, para manter a segurança, 
o condomínio filtra, com rigor, 
o perfil das pessoas interessadas 
em alugar apartamento no pré-
dio mediante preenchimento de 
cadastro pessoal detalhado, con-
tendo os números de documento 
(RG, CPF, placa do carro), telefo-
nes de referência para consulta 
de idoneidade e demais dados. 
“Aquele que tem más intenções 
já desiste com as exigências dos 
documentos. Sendo aprovado 
nesta etapa, ele recebe três ma-
nuais do prédio: o de segurança, 

o regimento interno e o de 
resíduos sólidos”, diz. 

Ele orienta os proprietários 
a dar preferência pela locação 
via imobiliária e que sejam 
cumpridas as determinações 
do condomínio. “As visitas nos 
apartamentos para locação 
devem ser, preferencialmen-
te, acompanhadas por um 
corretor. Se o proprietário 
preferir a contratação direta, 
já que não podemos impedir, 
ele fica responsável por todas 
as exigências do condomínio”, 
ressalta. 

Grupo de turistas da mesma família aluga apartamentos no 
Condomínio Aconcágua, Balneário Camboriú

Bombas: atenção redobrada na temporada
O tempo útil de uma bom-

ba é de cerca de 10 anos, 
mas se for manuseada sem 
cuidado pode não ultrapas-
sar dois anos de uso.  “Se 
não for feita a manutenção 
periódica, problemas numa 
simples bóia pode queimar o 

equipamento”, alerta o pro-
prietário da empresa Bombas 
Silva de Itapema, Maicon da 
Silva. No condomínio, o ze-
lador deve analisar o estado 
da bomba. “Pode verificar 
pondo a mão em cima da en-
trada de água, se o encana-

mento estiver quente, é sinal 
de que a bomba não está 
puxando. O correto é sempre 
estar fria”, observa.

Alerta
Se faltar água da conces-

sionária, o melhor é desligar 
o aparelho. Se entrar ar, a 

circulação de água sem re-
calque aquece a água dani-
ficando a tubulação e o selo 
mecânico (peça responsável 
pela vedação), facilitando a 
entrada de água dentro do 
motor, que pode queimá-lo. 
O funcionário do condo-
mínio também deve ficar 
atento com a ocorrência de 
ruídos, qualquer barulho 

diferente, pode indicar que 
algum componente não está 
operando normalmente. 
Para evitar que o prédio fi-
que sem água, o mais indica-
do é que tenha pelo menos 
duas bombas de recalque, 
pois no caso de manutenção 
de uma delas, ou se ocorrer 
de estragar, a outra abaste-
ce o edifício. Uma sempre 
fica na reserva, e o zelador 
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Síndicos precisam ter jogo de cintura para estabelecer consenso entre comércios e residências

Condomínios mistos

De um lado lojistas enfei-
tam vitrines, do outro, 
moradores dos apar-
tamentos reivindicam 

melhorias e manutenção nos ele-
vadores. Apesar das diferenças, o 
condomínio possui administração 
única. Para os síndicos, muitas vezes, 
é difícil conciliar os interesses de 
cada um.

A solução, de acordo com o admi-
nistrador de condomínios César Ma-
chado, é seguir o bom senso e usar a 
ferramenta certa para cada situação 
– seja por meio de diálogo ou até de 
advertência. “Balneário Camboriú 
é uma cidade voltada para o lazer e 
turismo, por isso, muitas vezes, falta 
comprometimento por parte dos 
ocupantes dos imóveis. Tudo deve ser 
feito conforme a lei. O síndico precisa 
ser tolerante e orientar os lojistas e 
moradores sobre o que dispõe a nor-
ma em cada problema”, orienta.

Ele afirma, ainda, que a maioria 
dos conflitos nos condomínios mistos 
é de ordem econômica. “É comum 
surgirem discussões porque, por 
exemplo, em um salão de beleza o 
consumo de água é maior do que 
em uma residência, então o morador 
acha que deve pagar menos pela 
água”. Ele explica que, em condomí-
nios mistos, a taxa condominial pode 
ser única ou diferenciada e a conven-

ção deve ser clara quanto ao rateio 
de cotas pelas unidades. 

Taxa condominial única é a so-
matória dos gastos do condomínio 
dividido igualmente, independente 
do consumo de cada um. Já a taxa 
diferenciada estabelece valores 
distintos para 
residências 
e comércios, 
baseada no 
que cada um 
consome. Por 
exemplo, as 
áreas de lazer 
geralmente 
são para uso 
restrito dos 
moradores. 
Sendo assim, a cobrança para a 
manutenção dessas dependências 
se destina somente às unidades 
residenciais. “No entanto, todas as 
especificações devem constar na 
convenção. O quórum exigido para 
aprovação, em assembleia, de qual-
quer alteração da norma a respeito 
das cotas para rateio é de 2/3 dos 
condôminos”, informa Machado.

Cobranças à parte, a administração 
de condomínios mistos exige jogo de 
cintura para resolver conflitos. Lidar 
com interesses diferentes faz parte 
da rotina do síndico João Augusto 
Taveira Cruz, do Condomínio Águas 

Condomínio 
Águas de

Veneza, 
47 unidades 

residenciais e 
nove comerciais 

JC
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IPTU 
com desconto

Além de cuidar das 
correspondências 
e da segurança 
dos moradores, o 

porteiro do Condomínio Re-
sidencial Itatiaia, em Balneá-
rio Camboriú, Vilson Borges 
de Miranda, de 36 anos, 
aproveita os momentos de 
folga para reciclar latinhas e 
transformá-las em esculturas 
artísticas.

Vilson iniciou o trabalho 
em 2005, depois de aprender 
algumas técnicas com um 
casal que ministrava oficinas 
de reciclagem e passava férias 
no condomínio. Depois dessa 
fase, o porteiro quis aperfei-
çoar a habilidade e, além de 
fazer retratos, confecciona 
motocicletas, bicicletas, trici-
clos, dinossauros e até mesmo 
robôs com material reciclado. 
O trabalho despertou o inte-
resse de moradores do con-
domínio. Miranda conta que 
principalmente as réplicas de 
motos chamam atenção e que 
chegou a vender os produtos 
por R$ 30 reais. “Tenho essa 
atividade como hobby, mas a 
procura pelas minhas fabri-
cações me rendeu vendas. 
Agora está um pouco corrido, 
mas cheguei a receber uma 
única encomenda de 30 moto-
cicletas”, diz. 

Ele revela que, a princípio, 
usava cola quente para mon-
tar a peça, mas depois per-
cebeu que era frágil e logo a 
peça descolava. A partir daí 
criou um método diferente 
utilizando cordas com amar-

Funcionário recicla latinhas do condomínio e produz artesanato nas horas livres

Portaria criativa

rações, entre outras técnicas. 
A principal matéria prima das 
suas fabricações é latinha de 
cerveja, refrigerante ou suco, 
em bom estado, que ele mes-
mo recolhe no condomínio.

Vilson Borges nasceu em 
Xanxerê, no extremo oeste 
catarinense, mas vive há dez 
anos em Balneário Camboriú 
com sua esposa e sua filha de 
onze anos de idade.  Ele co-
mentou que, desde pequeno, 

Vilson confecciona motocicletas, bicicletas, triciclos, dinossauros e até mesmo robôs com 
material reciclado

13
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de Veneza, composto por 47 
unidades, dentre as quais, 
nove são comerciais. Ele conta 
sobre uma situação embaraço-
sa envolvendo um ex-locatário 
de uma sala comercial do pré-
dio. “Quando ele era inquilino, 
usava uma vaga na garagem. 
Mas depois ele saiu do prédio 
e continuou estacionando o 
carro dele aqui, como se ainda 
tivesse esse direito”.

O gerente César Machado 
administrou o caso do Con-
domínio Águas de Veneza. 
Ele explica que, neste caso, o 
proprietário do imóvel teve 
que ser acionado. “Como 
não foi possível resolver o 
problema direto com o inqui-
lino, tivemos que encaminhar 
uma advertência e multa ao 
proprietário, que assumiu as 
consequências”. Ele esclarece 
que, neste caso, o proprietário 
pode entrar com ação regressi-
va contra o inquilino.

Há conflitos entre lojistas 
e moradores em que a conci-
liação administrativa se torna 
inviável, gerando repercussão 
na Justiça. Existem casos de 
condomínios que tentam, 
inclusive, homologar judicial-
mente a separação das unida-
des. Enquanto a briga corre, os 
síndicos e as administradoras 
procuram lidar com as adver-
sidades e equilibrar os interes-
ses. Em suma, o gerente César 
Machado orienta que o rateio 
separado das cotas facilita a 
organização e resolve grande 
parte dos problemas. “Em al-
guns condomínios a cobrança 
pelo abastecimento da água, 
por exemplo, é individual e os 
conflitos são minimizados”, 
conclui.

O artesanato 
do porteiro 

Vilson Borges de 
Miranda

despertou o 
interesse de 

moradores do 
condomínio

gostava de “fazer arte”. “Meu 
pai ficava doido da vida, eu 
abria os eletroeletrônicos e os 
rádios dele. Levava cada bron-
ca, mas eu queria ver como 
era por dentro”, disse.

O artista relatou que 
sempre gostou de inventar. 
“Sempre gostei de arte. 
Pretendo me aprofundar em 
desenho e reciclagem. Quero 
fazer do hobby algo profis-
sional”, disse. 

JC
Até o dia 31 de janeiro, mo-

radores e turistas de Balneário 
Camboriú que possuem imóveis 
no município têm 10% de des-
conto no pagamento à vista do 
Imposto Predial Territorial Urba-
no (IPTU). Para quem quitar até 
o dia 29 de fevereiro, o descon-
to será de 5%. O contribuinte 
que escolher parcelar o imposto 
precisa ir até a Prefeitura e 
pode fazer em até 12 vezes, 
sem desconto. 

A entrega dos carnês do IPTU 
começou no dia 2 de janeiro em 
todos os edifícios do município.
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Trav. Pe. Pedro Baldochini, 54
1° andar - Centro - Criciúma/SC

e-mail: consucriladm@gmail.com

Em Criciúma existe um 
condomínio residencial 
onde não há síndico 
oficialmente nomeado. 

Os condôminos se revezam nas 
funções de limpeza e se reúnem 
quando precisam tomar alguma 
decisão em conjunto ou anga-
riar recursos para realizar uma 
reforma. Durante o ano, os mo-
radores inclusive não precisam 
pagar uma taxa fixa de condo-
mínio, apenas a conta de água 
e a energia da área comum são 
divididas. Um mural faz a co-
municação entre os moradores, 
registrando as novidades e os 
recados internos.

O edifício Luiz Martinelli, no 
bairro Santa Bárbara, tem qua-
tro apartamentos de aproxima-
damente 180 metros quadrados 
cada, mais a garagem. “Como 
é um residencial pequeno, com 
poucas famílias morando, é 
possível funcionar desta manei-
ra”, comentou o morador Breno 
Clasen, que reside há 22 anos 
no local. O prédio foi construí-
do para pertencer a uma famí-
lia, mas três dos quatro irmãos 
venderam os apartamentos. O 
condômino contou que por um 
tempo até havia um morador 
que assumia a liderança como 
um síndico, estando à frente 
do residencial, mas ele faleceu 
há aproximadamente um ano. 
“Depois, não foi escolhido al-
guém para assumir a função, aí 
nos organizamos desta manei-
ra, que funciona muito bem”, 
comentou. 

Clasen conta que no começo 

Moradores se organizam e administram com eficiência o prédio com quatro apartamentos

Condôminos dividem cargo de síndico

Segundo o advogado Alber-
to Calgaro, especialista em 
condomínios, esta forma de 
organização não gera proble-
ma enquanto não houver um 
conflito interno. Caso um mo-
rador fique inadimplente, ha-
verá a necessidade de cobrar 
os valores atrasados. “Nesse 
contexto, será preciso ter um 
síndico eleito e registrado na 
ata do condomínio”, expli-
cou. Tanto em caso de condo-
mínio legalmente constituído 
quanto em condomínio de 

fato - aquele que funciona 
sem uma regulamentação 
formal -, uma pessoa deve 
estar encarregada de admi-
nistrá-lo. Calgaro afirmou 
que o condomínio pode fun-
cionar normalmente com suas 
próprias convenções e regras 
internas, mas, no momento 
em que os condôminos preci-
sarem fazer uma cobrança ou 
contratar um funcionário, por 
exemplo, alguém terá que 
assumir oficialmente a função 
de síndico.

do ano é montado um crono-
grama de limpeza, sendo que a 
cada semana um apartamento 
fica responsável de realizá-la. 
“Dessa forma, mantemos limpo 
o espaço comum. Caso haja al-
gum motivo especial, também é 
possível negociar uma troca de 
semana”, explicou. 

Breno Clasen afirmou, inclusi-
ve, que para o pagamento das 
contas nunca houve um calote. 
“O rateio é colocado no mural 
e cada um faz a sua parte. Em 
poucos dias o total é recolhido”, 
explicou, lembrando que a cada 
ano um apartamento fica res-
ponsável pela atividade. Além 
do rateio mensal de água e 
energia da área comum podem 
ser, ainda, atribuídas outras 
contas, as quais são divididas 
apenas em caso de necessidade. 
“Se for preciso pintar o prédio, 
como já aconteceu, é feita uma 
reunião para decidir o projeto 
e dividir o valor total. Até hoje 
está dando tudo certo, chega-
mos a um consenso rápido. Todo 
mundo se ajuda mutuamente”, 
completou. 

A sócia e administradora da 
Contap, Deise Felício Sombrio, 
lembra que um condomínio, 
quando constituído como pes-
soa jurídica, precisa eleger um 
síndico. “Acredito que em curto 
prazo esse sistema funcione, 
mas daqui a algum tempo pode 
causar algum problema. Até ad-
ministramos alguns condomínios 
pequenos, que buscaram nossos 
serviços para evitar conflitos”, 
comentou. A recomendação da 

administradora é que seja eleito 
um síndico em assembleia. “Ele 
deve ter o poder legal de admi-
nistrar o condomínio, juntamen-

te com uma empresa admi-
nistradora para auxiliar suas 
funções quando necessário”, 
completou.

Saiba Mais

Em condomínio legalmente constituído ou naquele denominado  condomínio de fato - aquele que 
funciona sem uma regulamentação formal - uma pessoa deve estar encarregada da administração

Para anunciar: (48) 3028 1089

Síndicos
incentivam
reciclagem
A separação e a reciclagem ainda 

estão longe do ideal. Há ainda 

muito a fazer para aumentar a 

conscientização das pessoas 

para o problema do lixo. Mas há 

síndicos engajados em mudar 

esta realidade nos condomínios 

que administram e iniciativas 

positivas que propõem uma nova 

forma de tratar os resíduos. 

PÁGINAS 8 E 9

Em SC

Manter a academia

exige atenção

Moradores assistem 

a jogo da sacada

Estacionamento

Regras para
as vagas de
visitantes 

PÁGINA 16

Pesquisa

Jornal apoia
iniciativa de

síndico
PÁGINA 3

Segurança

Sensor ilumina

e protege os

condomínios
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PÁGINAS 10 A 12

Condomínio residencial Frei Caneca, no Centro, com os resíduos organizados pela empresa Novociclo

Divulgação Novociclo

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CRICIÚMA

ANO 10 - N° 112 - Distribuição gratuita e dirigida a síndicos e administradoras de condomínios. MARÇO 2011

Informe mensal entregue nas cidades de Balneário Camboriú,  Itapema, Criciúma e Grande Florianópolis

Soraya Falqueiro 
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Criciúma fez 132 
anos de colonização 
no dia 6 de janeiro. 
Passando por um 

momento em que pratica-
mente toda rua da região 
central da cidade tem um 
novo condomínio residencial 
sendo construído, a cidade 
comemora também o cresci-
mento vertical, que demons-
tra como a construção civil 
é um setor forte na região 
carbonífera. Nesse contexto, 
as empresas administradoras 
de condomínios encontram 
um ambiente próspero para 
sua atuação. 

O sócio proprietário da 
Otimiza Condomínios, Ale-
xandre Dagostin, afirmou 
que em Criciúma há aproxi-
madamente cinco empresas 
especializadas no serviço, 
o que valoriza, inclusive, a 
economia da região. “E pos-
so dizer que há espaço para 
todas”, afirmou. 

Tanto para os novos 
condomínios como para os 
antigos, a vantagem de con-
tratar uma empresa espe-
cializada é a administração 
profissional e a transpa-
rência nas contas. “Como 
hoje em dia os síndicos têm 

outras atribuições, este 
trabalho é importante e até 
mesmo necessário. Pelo me-
nos 90% dos condomínios 
entregues contratam logo 
no início uma administra-
dora”, completou. Dagostin 
contou que, nos últimos 
40 dias, dois novos prédios 
fecharam contrato com a 
empresa. 

A dica para a contratação 
de uma administradora é 
avaliar o perfil da empresa 
e a sua idoneidade, sendo 
importante que seu quadro 
de colaboradores tenha um 
contador ou administrador. 
“O síndico e o conselho 
devem analisar as propostas. 
É interessante que exista 
também um atendimento 
personalizado”, destacou 
Dagostin. 

Franco  
crescimento

O presidente do Sindicato 
da Habitação e Condomínios 
da Região Sul de Santa Ca-
tarina (Secovi Sul SC), Diacir 
Carlos Pavei, enfatizou que 
existem hoje, em Criciúma, 
800 edifícios verticais com 
mais de quatro andares. “O 

cenário está muito bom e o 
clima favorável, com ten-
dência a melhorar”, ressal-
tou. 

A cidade é polo da região 
sul catarinense, com grande 
número de empresas, indús-
trias e universidades. “Dessa 
forma, os que moram no in-
terior decidem investir aqui. 
Estamos em franco desenvol-
vimento”, 
afirmou o 
presidente 
do Secovi 
Sul SC, que 
abrange as 
cidades en-
tre Capiva-
ri de Baixo 
e Passo de 
Torres. 

Para 
2012, o 
sindicato 
pretende expandir e ofere-
cer novos serviços. Segundo 
Pavei, será lançado o Se-
coviMed, que vai oferecer 
assistência médica para con-
dôminos associados. “E te-
remos outras novidades em 
breve, tudo para aumentar 
a infraestrutura e valorizar 
este crescimento”, adiantou 
o presidente. 

Cidade faz aniversário e
comemora bom momento da 

construção civil

INFORME COMERCIAL

Home cinema, salão de festas, 
brinquedoteca, hall de entrada

Armários, cadeiras, cortinas

 .

Estofados, colchões, Carpetes, tapetes

SEU CONDOMÍNIO 
RESPIRANDO SAÚDE 

ESTEFANIeREGO
HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

www.estefanierego.com.br48 3364-3172 /  3364-0410

R
a

in
b

o
w

A maneira mais eficaz e moderna de Lavação,

Higienização e Impermeabilização 

Residências e Condomínios Veja vídeo

 no site

Todos nós sabemos o 
quanto é importante a 
higienização de ambientes 
fechados, principalmente 
quando existem carpetes, 
tapetes, estofados, grama-
dos sintéticos, bichinhos de 
pelúcia, ventilação forçada 

Para você e seus filhos a mais completa limpeza nas áreas de lazer do condomínio
(ar-condicionado). Estes fato-
res favorecem a proliferação 
de fungos e bactérias, e tam-
bém dos resíduos de alimen-
tos que caem acidentalmente 
nas frestas de estofados e nas 
fibras de tapetes e carpetes, 
de onde uma aspiração com 

aspiradores comuns não sur-
tem a eficiência necessária.

A empresa Estefani e Rego 
Higienização de Ambientes 
especializada na higienização, 
lavação e impermeabilização 
de estofados, carpetes e tape-
tes das áreas de home cinema, 
salão de festas, parquinho, 
hall de entrada.

   Possuímos equipamentos 
de ponta e produtos ecologi-
camente corretos para a mais 
completa limpeza dos ambien-
tes, utilizamos o equipamento 
importado Rainbow/Power 
que  é indicado por médicos 
alergistas para o tratamen-
to da rinite, sinusite, asma, 

bronquite e outras doenças 
respiratórias. Ele elimina ácaros, 
bactérias, fungos, mofo e maus 
odores. Higienizam todos os 
tipos de carpetes, tapetes, pol-
tronas, sofás, e especialmente 
colchões e travesseiros.

A limpeza com o Rainbow 
é a mais eficiente maneira de 
higienizar a seco, ao mesmo 
tempo purifica o ar utilizando 
somente água e retendo até 
99,97 % das impurezas existen-
tes no ambiente.

Após a higienização, quando 
necessário, realizamos a lavação 
utilizando equipamento extra-
tor. Este equipamento tem a 
capacidade de aplicar e sugar 

produtos ao mesmo tempo 
juntamente aspirando toda a 
sujeira e impurezas.

Oferecemos também a 
impermeabilização para es-
tofados de tecidos e limpeza 
e hidratação de estofados de 
couro/courino.

Atendemos condomínios, 
hotéis, centro de conven-
ções, pousadas, escritórios, 
empresas e residências.  

Para mais informações ligue 
(48) 3364 3172 / 3364 0410 ou 
acesse o site da empresa www.
estefanierego.com.br e veja o 
vídeo com o processo de higie-
nização. 

Criciúma possui, 
hoje, 800 edifícios 

com mais de 
quatro andares e a 

construção civil está 
em expansão

JC



Jornal dos Condomínios Janeiro 201216

Plano Olé Combo com banda larga, 
telefone, wi-fi, assistência  técnica 
ao computador e anti-virus original.

O preço cai,
a conexão não.

Olé Combo Residencial

1 a 10 Mega +
1 linha de voz

+Roteador wi-fi + Anti-virus original
+ Assitência técnica ao computador

 49R$ ,90 49R$ ,90
Valores especiais
para Condomínios
no plano coletivo.

Nos 3 primeiros meses

Atendimento online no site
www.oletelecom.com.br    siga @oletelecombr

(48) 3028.0000

Benefícios gratuitos* para o condomínio:

* Planos coletivos com mais de 10 
assinantes no mesmo condomínio.

Telecom

INFORME COMERCIAL

A Olé Telecom é uma empresa ca-
tarinense prestadora de serviços com 
mais de 15 anos de experiencia em 
Tecnologia e Ti. No segmento de con-
domínios a Olé Telecom é especializa-
da em fornecer acesso banda larga, 
provimento de internet e telefonia 
iP, tanto para assinante  individual ou 
coletivo. Atualmente somos conside-
rados a maior empresa do segmento 
em Santa Catarina, atendendo mais 
de 1000 condomínios,  que utilizam 
as mais modernas tecnologias de 
transmissão em Fibra óptica e sem fio 
no padrão  Wi-Max. 

A proposta da Olé Telecom é fazer 
a diferença ao oferecer aos seus  as-
sinantes um atendimento completo a 
partir da contratação da banda larga, 

oferecendo combinados de serviços 
que incluem telefone digital, assistên-
cia a redes e computadores, roteador 
wi-fi  e anti-virus original.  Assim 
nossos assinantes podem realmente 
ter um centro de atendimento único, 
da internet ao computador, passando 
a ter tudo em tecnologia em um só 
lugar e com um custo acessível. 

Não importa se a necessidade for 
para escritório ou residência, mudar 
para a Olé Telecom é rápido e simples.

Mais informações: 
www.oletelecom.com.br 
contato@oletelecom.com.br 
(48) 3028 0000 | Siga a Olé Telecom 
no facebook e twitter @oletelecombr

Olé Telecom
Internet e tecnologia para condomínios em um só lugar!

O quadro reduzido de funcio-
nários em alguns condomí-
nios pode gerar acúmulo 
ou desvio de função.  Esses 

descumprimentos de contrato de traba-
lho, quando praticados, podem levar o 
empregado a pleitear os seus direitos na 
justiça, movendo ação contra o condo-
mínio. 

O acúmulo de funções ocorre quando 
um trabalhador tem de executar tarefas 
que não se relacionam com o cargo para 

Alterações na função exercida pelo funcionário do condomínio podem gerar ações trabalhistas

Evite acúmulo ou desvio de funções

A advogada explica, ainda, como 
os síndicos devem proceder quando 
os empregados do condomínio são 
terceirizados: “Nesse caso, o gestor do 
condomínio apenas orienta o trabalho, 
repassa todas as especificações das ta-
refas e as insatisfações para a empresa 
terceirizada, a qual é responsável por 
passar as ordens ao empregado. Os 
moradores jamais podem interferir no 
trabalho desses profissionais”, conclui.

O presidente do Sindicato dos Em-
pregados em Empresas Prestadoras 
de Serviço e Asseio e Conservação no 
Município de Florianópolis (Sindlimp), 

Neucir Paskoski, alerta para as subs-
tituições de funcionários contratados 
por empresas terceirizadas quando 
ausentes do trabalho por motivos de 
férias, doença, ou qualquer outra ra-
zão. “Quando um empregado, contra-
tado pela terceirizada entra de férias 
ou se ausenta por qualquer motivo, 
a empresa é obrigada a substituir o 
trabalhador por outro que não desem-
penha funções no mesmo condomínio. 
Ela não pode, por exemplo, ordenar 
ao zelador daquele condomínio que 
desempenhe funções do porteiro au-
sente”, esclarece.

o qual foi contratado, além das tarefas 
rotineiras de sua profissão. Nesses casos, 
o condomínio pode ser obrigado a pagar 
remuneração adicional, denominada 
plus salarial – os valores variam e são 
calculados de acordo com cada caso.

 Existe ainda o chamado desvio de 
função, caracterizado quando o funcio-
nário é obrigado a executar atividades 
que correspondem a um cargo dife-
rente para o qual ele foi contratado. 
Nesse caso, quando a remuneração da 

atividade exercida for maior do que a 
da atividade descrita no contrato de 
trabalho do funcionário, pode haver 
pleito de pagamento de diferenças 
salariais. 

A advogada Rejane Mengue, que 
atua na área trabalhista em Floria-
nópolis, apresenta estratégias que 
ajudam o condomínio a evitar proble-
mas judiciais. “Em caso de contratação 
direta, o condomínio deve esclarecer, 
por escrito, todas as funções que 
o candidato à vaga irá exercer – a 
medida restringe a possibilidade de 
pleitos por parte dos empregados”. 

Em casos de ausência de um determi-
nado funcionário, a advogada orienta 
o síndico “a contratar outro para fazer 
a substituição, mesmo que em caráter 
temporário”, ressalta.

Terceirizados
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Participe – Envie a foto das atividades do seu condomínio: festas, reuniões, 
assembleias, melhorias no prédio. Mande para redacao@condominiosc.com.br

Canal aberto com o síndico
COMENTÁRIOS DO LEITOR

Ev
en

to
s 
SC

ADVERTÊNCIAS
Sou moradora de um condo-

mínio e meu filho de 15 anos 
pegou aversão pelo condomí-
nio. Não desce e não participa 
de nenhum tipo de evento, 
pois foi acusado de fazer ges-
tos obscenos  para a câmera do 
elevador.  Solicitei as imagens 
a pedido dele para provar que 
nada tinha feito e o porteiro fi-
cou muito nervoso. Verificamos 
que a filmagem não mostrava 
o ato do qual meu filho foi 
acusado, apenas duas crianças 
paradas no elevador. Em outra 
ocasião fui advertida de que 
meu filho  tinha fechado o 
registro de água da vizinha do 
outro bloco, mas ele não estava 
no prédio e se encontrava em 
viagem. A vizinha nem mesmo 
pediu desculpas. Acredito que 
a síndica teria que vir conversar 
comigo, que sou mãe, para que 
essas acusações não se repitam 
mais, sendo que só foi ouvida a 
reclamante. Só quero ser justa. 
Peço ajuda e conselhos. 

Marinalva Costa

Prezada condômina, nesse 
caso, há a necessidade de pro-
va de que os fatos realmente 
ocorreram e de que as acusa-
ções foram realizadas publi-
camente por determinada(s) 
pessoas(s). Logo, visando a 
manter a saúde social do con-
domínio e a identificar todo e 
qualquer tipo de intervenção 
indesejada nas coisas comuns, 
é interessante que a Síndica 
busque com avidez a verdade, 
refutando, dessa forma, infor-
mações inverídicas. Ressalto, 
por último, que as advertên-

Gostaria de parabenizar toda a equipe do Jornal dos 
Condomínios. Tive o prazer de encontrar uma edição do 
jornal enquanto aguardava um compromisso profissional em 
Florianópolis. Achei-o muito atual e me ajudou muito neste 
período do ano. 

Sou síndico do Condomínio Residencial Acácia, em Gaspar, 
SC, condomínio esse com 120 apartamentos divididos em 
10 blocos. Foram muitas as experiências neste primeiro ano 
de síndico, mas o mais importante para mim é o sucesso em 
manter um condomínio onde o objetivo principal é o bem-
estar dos moradores que interagem entre si e compartilham 
propósitos, gostos, preocupações e costumes.

Foi com muita alegria que folheei este jornal e pude tirar 
algumas dúvidas e novas ideias, ler sobre a experiência da-
queles que se profissionalizaram na área e localizar empre-
sas especializadas nas necessidades dos condomínios. 

Síndico Emerson Barth - Gaspar - SC

cias (verbais ou escritas) não 
são consideradas sanções 
propriamente ditas, ou ainda 
um tipo de pena imposta.

Walter João Jorge Jr.
Dir. Jurídico Pereira Jorge 

Condomínios - Fone 3225 1934

HIDRÔMETROS
Todos os hidrômetros indi-

viduais são na área comum 
do prédio, mais precisamente 
nos corredores. Ali desce uma 
tomada geral que alimenta 
cada andar e, antes de cada 
hidrômetro, há um registro 
para fechar a entrada de 
água para a unidade. O hi-
drômetro de uma das unida-
des parou e não está fazendo 
a leitura do consumo. A admi-
nistradora orientou a fazer 
uma média do consumo dos 
últimos 12 meses para efetu-
ar a cobrança. Agora temos 
que consertar o hidrômetro e 
gostaria de saber se a respon-
sabilidade é do morador ou 
do condomínio.

João Tarcisio

 A resposta para a pergun-
ta é relativamente singela: 
a responsabilidade pelo con-
serto do hidrômetro indivi-
dual defeituoso é da res-
pectiva unidade. O mesmo 
aconteceria se ocorresse um 
vazamento de gás (defei-
to de válvula cansada, por 
exemplo). Embora os me-
didores estejam instalados 
em área comum, como nos 
corredores dos edifícios (até 
para possibilitar a leitura de 
consumo), a responsabilida-
de financeira do conserto 
do hidrômetro ou da válvu-
la de gás defeituosa recai 
sobre o proprietário, e não 
sobre o condomínio. Seria 
diferente se o defeito fosse 
na tubulação localizada 
numa prumada, que compõe 
área comum do edifício. 
Nesse caso, todo o condo-
mínio seria responsável pelo 
conserto.

Marina Zipser Granzotto

Advogada OAB/SC 16.316

(48) 3228-2300 

Culinária - O síndico Caio Schmitt vem implantando ideias inovadoras no recém-inaugu-
rado Condomínio Porto de Bremen, em Florianópolis. Nos últimos meses organizou um 
curso de culinária para os condôminos, ministrado pelo chef e consultor gastronômico, 
Fábio Coelho. Neste evento, os “alunos” aprenderam a fazer o legítimo risoto, além de 
outros pratos e  técnicas da culinária. O cardápio foi aprovado e degustado por todos no 
fim da confraternização. 

Legítimo Risoto -  O síndico Caio Schmitt, do Condomínio Porto de Bremen, em Floria-
nópolis ajuda a preparar o risoto ao lado do chef Fábio Coelho, no curso de culinária com 
os condôminos.

Almoço - O síndico Claudemir Basso, do Condomínio Residencial Dona Rosa realizou, no 
dia 11 de Dezembro, almoço de final de ano  com as famílias dos 14 apartamentos do 
prédio. A festa foi um sucesso, com adesão de 90% dos moradores. A confraternização, 
que teve  até amigo secreto, se estendeu até o final da tarde, finalizando com um café 
quentinho. “Todos gostaram. Já estamos nos preparando para a nossa próxima festa que 
poderá ser na Páscoa e também na festa junina”, comemora Claudemir Basso.

Jantar - O síndico José Marcos Tech, do condomínio Residencial Carybe, em 
Florianópolis, reuniu os moradores e funcionários no dia 15 de Dezembro, em jantar 
de final de ano. Na confraternização, os condôminos receberam cestas de Natal, com 
direito a bolo e tudo. Os condôminos, Augusto Mathias, Leoni Reis cortam o bolo 
com o síndico José Marcos Tech

JC

Alguma dúvida, problemas 
com a administração do 
seu condomínio ou sugestões? 
Neste espaço suas questões 
serão respondidas por 
profissionais especializados 
da áreacondominial.

Contatos: jornaldoscondominios@yahoo.com.br
ou 48 3028 1089 (horário comercial)
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euroPA - Filtros de entrada Europa para condomínios - (48) 3952 9900

ADelAnte CoBrAnÇAs - Garantia de Receita para Condomínios - (48) 3222-5611 - adelantecob@yahoo.com.br
CorretA ConDoMÍnios - (48) 3241 1223 www.corretacondominios.com.br
DuPliQue - Garantia de Receita para Condomínios - (48) 3222-3500 / 3222-8625 / 3259 6633 / Fax: 3259 1129
eMBrACon - Soluções Integradas para Condomínios - 48 3035 4000 - www.grupoembracon.com.br
PereirA Jorge - Assessoria contábil completa para condomínios - (48) 3225-1934 - www.pereirajorge.com.br
PlAC - Planejamento e assessoria de condomínios - (48) 3223-5492   
PontuAl CoBrAnÇAs - (48) 3224 6669 - pontualcobranca@pontualcobranca.com.br - www.pontualcobranca. com.br

caixas Para corresPondência
Heloísa Helena M. Dal Molin
Engenheira Civil e Segurança do Trabalho

Laudo Técnico de Condomínios

Perícia Civil e de Segurança do
Trabalho

Projetos e Inspeção Predial

Consultoria

(48) 3365 4645 / 9915 4645 / 9966 6339

helodalmolin@yahoo.com.br
contabilidade / administraÇÃo e cobranÇas condominiais

arquitetura / decoraÇÃo / móveis / festas

água / PurificaÇÃo / sistemas de mediÇÃo individual

teCnoMetAl - caixas para condomínios e residências - (54)3221 7277  

engenHaria / reformas / serviÇos
PinturAs o PeQueno -  30 Anos especializado na área de pinturas prediais (48) 3269 1400/9991 0613/8426 3496

ATENDIMENTO

 24 HORAS

com certificado  
Dedetização 9136-2715 

 
 
 

Kinchescki & Kinchescki
                                                                    

Bureau da Construção Civil

 Responsável Técnico Arquiteto Eduardo Kinchescki

PINTURA PREDIAL
 

RETROFIT DE FACHADA 

CONSTRUÇÃO 

REFORMA 
IMPERMEABILIZAÇÃO

 
PROJETO

                                                                    

 
 

Contato:

(48)   3333-1153
(48)   9925-9226

eduardo_kinchescki@yahoo.com.br

controle de Pragas urbanas

VISTORIAMOSSUA OBRA!

 Fixo (48) 4104 2318
 Cel. (48) 8403 5303

www.baladi.com.br baladi@baladi.com.br

cursos Para condominios

engenHaria / laudos tÉcnicos / Perícias
AMPlA MéDiCA - Nós cuidamos de quem faz sua empresa crescer - (48)3028-6620/3028-6615

Se você está procurando solução
para administrar seu condomínio,
contrate quem tem experiência no ramo.

A R N A L D O
Síndico Profissional

arnaldorsouza@ig.com.br 9949.9905  8413.3030(48)
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Zelador e porteiro: 
Aproveitem a leitura 

e lembrem-se 
de entregar o 

Jornal ao síndico.

CiMtel Tecnologia em Automação (48) 3240-5500    

Montini AutoMAÇão - residencial, comercial e industrial - (48) 3234-4651/9621-6842

seguranÇa / sistemas eletrônicos / PrevenÇÃo de acidentes

Agende-se

contabilidade / administraÇÃo / cobranÇas

esPinDolA  e  HelFriCH ltDA - Serviços para condomínios - (47) 3366 3562 / 3366 7013 - Baln Camboriú

DuPliQue - Garantia de Receita para Condomínios - Baln. Camboriú - SC - Fone (47) 3361-5099

oMegACont - Gestão Empresarial e Contábil - 47 3405 3700

limPeZa / conservaÇÃo / serviÇos

ConDoMiniuM - Assessoria Contabil - Administração de Condomínios - (47) 3367 1136

Protege - Redes e Telas de Proteção - 47 3056 4121 / 3361-9383

ViAseg - Segurança e Vigilância - 47 3249 6500

ElEVACON ElEVADORES - Conservação, manutenção e modernização de elevadores - (48) 3264 6363 / 9656 2608

BAlneÁrio CAMBoriÚ e itAPeMA

Use este espaço para divulgar cursos, eventos, 
palestras, encontros ou seminários. Escreva para 
redacao@condominiosc.com.br

Sugestões de pautas podem  
ser enviadas para o e-mail  
redacao@condominiosc.com.br 
ou no (48) 3028-1089.

seguros

resultA - Corretora de Seguros - (48) 3364 6664 

Fort grouP - Seguros - (48) 3224-9696

Po
rt

ar
ia

ÁguA BelA - limpeza e conservação de piscinas - (48) 9934-0422 / 8425-3599

AtACADo VitóriA - Produtos para limpeza  (48) 32444137

BAnDeirA serViÇos - limpeza e conservação, Portaria, jardinagem  (48) 3269 9217 - bandserv@yahoo.com.br

limPeZa e conservaÇÃo

imPermeabiliZaÇÃo

iMProJel - Impermeabilizações Materiais e Mão de obra - Fones: (48) 3241-0431 / 3241-3966  

esquadrias em Pvc / vidros / fecHamento de sacadas

reiKi  - (47) 3366-8585 / (48) 3238-9381 - www.reikisc.com.br

ZiP glAss - Envidraçamento de Varandas - (48) 9927-6444  

Os profissionais que se apresentam abaixo são qualificados em 
curso de porteiro e zelador e buscam colocação em condomínios

gr - Serviços Elétricos - Fone: (48) 3242 0064 - grcristovao@hotmail.com

gruger gerADores - Vendas, locação e assitência técnica - (48) 3258 5000

materiais elÉtricos / serviÇos

 Como acionar
órgãos de

emergência

Marcos Roberto da Rosa 

Portaria / Possui curso de 

capacitação de portaria 

(48)3337 1133 

djmarcosr@hotmail.com

Simony De Jesus  da Silva

(48)3039 3825 / 8477 9176

 

Estelita H. Bento

(48) 8423 4430

Thiago Steffens

(48) 99891089

 

Vilson Martins dos Santos

(48) 3322 1484 / 8437 4518

 

Nathã Willian Borges 

(48) 9671 5153 / 9959 1278

Marcelo Dias Palhão

(48) 8433 3960 / 8431 8238

 

Lourdes Ap. dos Santos

(48) 8446 5697

 

Beatriz Helena Machado

(48) 9948 5344 / 9129 9659

 

Adilson Camargo

Portaria - possui curso, 

referência e experiência 

mais de 10 anos, trabalha 

12/36 ou horário 

comercial, 2° grau completo. 

(48) 3240 8781 

(48) 9997 3143

Gisele Cardoso 

(48) 9600 1596

José Elias de Godoy 
Consultor de Segurança em 

Condomínios e um dos autores 
do Manual de Segurança em 

Condomínios.  

 REPAROS EM SEU CONDOMÍNIO? 
A TRAUTMANN TEM A SOLUÇÃO. 

Reparos e consertos em geral
Hidráulica e Elétrica
Forros de PVC 
  

9965.8260  
9646.7542  3365.1073 

  

(47) 
  

(47) 
  

R: Lima, 54 Santa Regina- Balneário Camboriú - SC
  

prestadoratrautmann@hotmail.com 
  

Todos estão sujeitos a 
situações adversas e ne-
cessitarem da assistência 
de órgãos como Bombei-
ros, Polícia, Ambulância, 
etc. Para tanto é de suma 
importância ter noção de 
como devem ser os pro-
cedimentos corretos para 
solicitar socorro através 
dos telefones de emer-
gência. Isto diz respeito 
também aos trabalhado-
res em condomínios como 
porteiros e zeladores. 
Para facilitar tais chama-
das siga as dicas: 

- memorizar os núme-
ros de emergência 190, 
193, 192, discando corre-
tamente;

- ao ser atendido, 
identificar-se declarando 
seu nome, função exer-
cida, nome e endereço 
completo do condomínio, 
número do telefone que 
está ligando e informar 
um ponto de referência;

- solicitar o nome do (a) 
atendente;

- facilitar o entendi-
mento mantendo a calma 
ao passar as informações, 
fale em um tom audível, 
mas sem gritar;

- contar com detalhes e 
pausadamente o motivo 
da ligação e o que está 
ocorrendo, informando 
todos os dados solicitados 

- caso haja demora ex-
cessiva, ligue novamente 
para a central de atendi-
mento forneça os dados 
novamente, informe 
sobre a solicitação ante-
rior e o nome do primeiro 
atendente. 

Desta forma, o funcio-
nário evitará perguntas 
desnecessárias e terá sua 
solicitação mais pronta-
mente atendida.

Florianópolis

Oficina de Horta Comunitária 

e Técnicas de Compostagem

A arquiteta Maria Lúcia Mendes Gobbi 
traz, de Curitiba, o grupo do Centro de Pes-
quisa em Agricultura e Pecuária Urbana Casa 
da Videira para ministrar duas oficinas de 
Agricultura Doméstica e Técnicas de Compos-
tagem à síndicos, condôminos e interessados 
no assunto.

A oficina, com quatro horas de duração, 
oferece conhecimento teórico e prático do 
cultivo de uma horta coletiva, com técnicas 
de reciclagem, manejo e a construção da cha-
mada “Lixeira Viva”, um modelo de compos-
tagem com caixas fechadas.

A primeira edição da oficina acontece no 
dia 4 de fevereiro e a segunda no dia 10 de 
março com início às 14h00 no Condomínio 

Classi EMPREGO
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Em 2011 o Ministério 
do Trabalho enviou uma 
carta de pré-fiscalização 
aos condomínios da Gran-
de Florianópolis na qual 
cobrava a comprovação do 
pagamento da contribui-
ção sindical dos últimos 5 
anos. Segundo o advogado 
Alberto Calgaro, que atua 
na área de condomínios, 
a carta endereçada aos 
síndicos continha explica-
ções sobre o pagamento e 
dava um prazo de 45 dias 
para que os condomínios 
enviassem – a partir do 
recebimento da correspon-
dência – as guias quitadas, 
sob pena de fiscalização e 
multa aplicada pelo MTE 
no caso de não envio da 
documentação ou de dados 
incorretos. Calgaro informa 
que os síndicos que não 
recolheram o tributo nos 
últimos cinco anos podem 
procurar seus contadores e 
administradoras, sindicato 
ou Ministério do Trabalho e 
Emprego para regularizar a 
situação. 

O pagamento do 
tributo é uma obri-
gação prevista no 
artigo 579 da Con-

solidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e por não serem entida-
des que preveem lucro, devem 
descontar a taxa mínima e 
única anual de R$ 152,84. 

O objetivo é o custeio das 
atividades sindicais e parte dos 
valores é destinada à conta es-
pecial emprego e salário, que 
integra os recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). A quitação deve ocorrer 
mesmo que o condomínio não 
seja filiado a um sindicato. No 
caso do sindicato ligado aos 
condomínios, o dinheiro serve 
para oferecer assessoria jurídi-
ca, representar a classe diante 
dos órgãos públicos, além de 
elaboração de estudos sobre 
assuntos relacionados ao setor 
e à negociação da convenção 
coletiva de trabalho.

Por meio de uma guia de re-
colhimento específica – GRCSU 
– , o valor pode ser pago em 
qualquer banco. Normalmente 
os sindicatos encaminham o 
boleto para os condomínios, 
mas esse também pode ser re-
tirado na Caixa Econômica Fe-

Prazo para contribuição sindical vence em janeiro
31 de janeiro é o prazo para os condomínios realizarem a contribuição sindical referente ao ano de 2012 

deral ou no próprio sindicato. 
Após o prazo, o recolhimento 
será acrescido de multa, juros 
e correção mwonetária previs-
tas na CLT.

O sindicato tem a responsa-
bilidade de fazer a notificação 
prévia para lembrar a catego-
ria da necessidade do paga-
mento. “As entidades sindicais 
são obrigadas a promover a 
publicação de editais concer-
nentes ao recolhimento da 
contribuição sindical durante 
três dias nos jornais de maior 
circulação local e até dez dias 
da data fixada para depósito 
bancário”, aponta o artigo 
605 da CLT.

legislação  
prevê isenção

O condomínio pode ter 
isenção no pagamento, mas 
deve seguir algumas regras. 
A Portaria número 1.012/2003 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego prevê que, para ob-
ter a isenção, é preciso aten-
der aos seguintes requisitos:

Não remunerar, de qualquer 
forma, seus dirigentes pelos 
serviços prestados: para que 
o condomínio seja isento, 

o síndico não pode receber 
nenhum tipo de remuneração, 
direta ou indiretamente, ou 
seja, o síndico não pode rece-
ber pró-labore, nem isenção 
da taxa de condomínio ou 
de outras despesas, pois são 
formas de remuneração.

Aplicar integralmente os 
recursos na manutenção e 
desenvolvimento dos seus 
objetivos sociais.

Manter escrituração com-
pleta de suas receitas e des-
pesas em livros revestidos das 
formalidades que assegurem a 
respectiva exatidão.

Conservar em boa ordem, 
pelo prazo de cinco anos con-
tados da data da emissão, os 
documentos que comprovem 

a origem de suas receitas e a 
efetivação de suas despesas.

Como comprovar  
o direito à isenção
É preciso guardar por cinco 

anos a seguinte documenta-
ção, para eventual fiscalização 
do Ministério do Trabalho:

Convenção inicial e altera-
ções averbadas no cartório de 
registro de imóveis.

Atas de assembleias relati-
vas à eleição de síndico e do 
conselho consultivo na forma 
prevista na convenção.

Livro ou fichas de controle 
de caixa contendo toda a 
movimentação financeira do 
condomínio.

Contas em diaDivulgação


