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1 – APRESENTAÇÃO
Essa cartilha foi elaborada por um grupo de trabalho da ASSOSÍNDICOS-DF, 

composto por advogados, administradores, contadores e síndicos com a minha 
coordenação para que possamos fortalecer a gestão do síndico do Distrito 
Federal e região metropolitana.

Enfatizo a todos que a Associação dos Síndicos e Subsíndicos do Distrito 
Federal e Região Metropolitana veio para representar e defender a 
profissionalização dos síndicos, com base no trabalho  e na elaboração de quinze 
programas. Esses  programas são pequenas ações que pretendem suprir as 
maiores necessidades dos administradores de condomínio. Além disso, nestes 
dois anos da minha gestão, a cartilha estará em constante atualização para 
facilitar as funções exercidas pelo síndico. 

Sendo assim, a cartilha informa, esclarece e orienta o síndico sobre questões 
relativas à administração e ao gerenciamento do condomínio. 

Boa leitura!
Paulo Roberto Melo

                                                                                                               Presidente         
voltar
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2 - FUNÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO
SÍNDICO, SUBSÍNDICO, CONSELHO FISCAL, CONSELHO CONSULTIVO, ADMINISTRADORA E 
ZELADOR – a estrutura abaixo foi montada com base nas disposições da Lei e da 
Convenção de Condomínio, e também foram utilizadas guias sobre administração 
condominial. Acreditamos que a leitura deste material irá facilitar a compreensão de todos 
sobre o funcionamento do dia-a-dia condominial.

2.1 - COMPETE AO SÍNDICO
a. -Representar ativa ou passivamente o Condomínio, em Juízo ou fora dele e praticar todos os atos em defesa dos 

interesses comuns. EXEMPLO:  Quando é necessário acionar um condômino judicialmente para cobrança de cotas 
condominiais em atraso, o Síndico (e somente ele) é quem deve assinar a procuração ao advogado que representará o 
condomínio;

b. -Acompanhar, superintender e fiscalizar as atividades de firmas prestadora de serviços e administradora. EXEMPLO: O 
síndico é quem mantém contato direto com a administradora, ordenando providências, autorizando pagamentos, 
solicitando orientações, etc;

c. -Exercer a administração interna do prédio, distribuindo serviços aos funcionários, através do zelador. EXEMPLO: O 
síndico é o superior imediato do zelador, que por sua vez é o superior dos demais funcionários. Desta forma, o zelador 
deve supervisionar os serviços de portaria e faxina, levando ao conhecimento do síndico eventuais problemas e 
ocorrências;

d. -Selecionar, admitir e demitir funcionários fixando-lhes os salários de acordo com a verba do orçamento do ano, 
EXEMPLO: A competência para a admissão (ou demissão) de um funcionário é do Síndico, já que na linha hierárquica é 
ao Síndico que os mesmos se subordinam;

e. -OBSERVAÇÃO SOBRE SISTEMA TERCEIRIZADO: Quando o condomínio possui mão de obra terceirizada, o zelador e o 
Síndico não devem passar ordens diretamente aos funcionários da empresa de terceirização, pois se assim o fizerem 
haverá possibilidade de ser caracterizada a subordinação e, consequentemente, o vínculo trabalhista destes funcionários 
com o condomínio. O procedimento correto é passar as instruções e rotinas que o condomínio possui para a empresa, e 
esta orientará seus funcionários;
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f. -Aplicar as multas e advertências estabelecidas na Lei, na Convenção ou no Regulamento Interno; EXEMPLO: Por se tratar 
de uma comunidade, todo morador de condomínio deve se sujeitar a algumas regras. Quando estas regras são 
infringidas, a infração deve ser levada ao conhecimento do Síndico, para que este tome as providências (advertência ou 
multa). Como raramente os Síndicos permanecem no edifício;

g. -Prestar contas na assembléia; 
h. -Convocar assembléia geral ordinária e extraordinária; EXEMPLO: Salvo em alguns casos específicos, previstos na 

Convenção de Condomínio, é o Síndico quem convoca as Assembléias e determina na Ordem do Dia da mesma. 

RESUMINDO: O síndico atua como uma espécie de Diretor Geral, sendo o 
responsável por todos os atos de administração e pela representação 
legal do Condomínio.
2.2 - COMPETE AO SUBSÍNDICO
O subsíndico é a pessoa que junto ao síndico gerencia os interesses do condomínio e que deve ser morador do prédio. É eleito 
separadamente na forma prevista em convenção, por até dois anos, com direito à reeleição. Sua principal atribuição é substituir o 
síndico em suas faltas e impedimentos e ajudar em funções que forem dadas pelo síndico.

2.3 - COMPETE AO CONSELHO FISCAL
Examinar as contas do Condomínio e emitir parecer. EXEMPLO: O Conselho Fiscal examina mensalmente a pasta de prestação de 
contas, contendo a documentação das despesas e receitas do condomínio. Logicamente a pasta é aberta a qualquer condômino, 
mas por uma questão de praticidade, os condôminos, ao elegerem o Conselho Fiscal, “nomeiam” os mesmos para verificar as 
contas. Assim, quando da Assembléia Geral, o Conselho recomenda (ou não) a aprovação das contas, que é de competência 
privativa da Assembléia;

RESUMINDO: O Conselho Fiscal funciona como um órgão de fiscalização 
da gestão do Síndico, com a análise das contas mensais e anuais.
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2.4 - COMPETE AO CONSELHO CONSULTIVO
Não é todo estatuto que diz sobre o Conselho Consultivo, que tem como finalidade de emitir parecer sobre assuntos do 
Condomínio, quando solicitado pelo Síndico ou por qualquer Condômino interessado. EXEMPLO: O Conselho Consultivo, como o 
próprio nome diz (“Conselho Consultivo”) funciona também como um órgão de assessoramento e consulta do síndico, quando 
necessário e solicitado por este último, para assuntos do condomínio.

RESUMINDO: O Conselho Consultivo funciona como um órgão de apoio 
ao Síndico, com idéias e conselhos.
2.5 - COMPETE A ADMINISTRADORA 

a. Contratar, admitir e demitir os empregados, após autorização do Síndico. EXEMPLO: Na contratação de um funcionário, a 
administradora faz a pré-seleção e envia os candidatos para aprovação do síndico. Além disso, a administradora efetua o 
registro em carteira, solicita os documentos do funcionário, levantamento de seus dados cadastrais, etc. Da mesma forma, 
no caso de rescisão, a administradora calcula as verbas, comparece no Sindicato para homologação e efetua a rescisão;

b. Processar as folhas de pagamento dos funcionários. EXEMPLO: Todas as rotinas trabalhistas são efetuadas pela 
administradora: Cálculo da folha de pagamento, impressão das guias de encargos, controle do vencimento das férias, 
pagamento de 13o salário, emissão de DIRF, CAGED, RAIS, enfim, cumprimento de todas as obrigações burocráticas;

c. Enviar carta de cobrança a condôminos inadimplentes e indicação de advogado para ação de cobrança. EXEMPLO: A 
administradora tem o controle de quem pagou (e quem não pagou) as cotas condominiais, e envia aos devedores cartas de 
cobrança periodicamente. Caso não haja pagamento amigável, a administradora envia procuração ao Síndico, que a assina 
a favor do advogado que deverá ingressar com a ação de cobrança;

d. Manter, em boa ordem, a escrituração, contabilidade e arquivo dos papéis e documentos relativo à arrecadação e aplicação 
das contribuições do condomínio. EXEMPLO: A administradora mantém arquivados os documentos originais de 
Departamento De Pessoal, protocolo de entrega de atas e editais, contratos, atestados, e outros;

e. Remeter, mensalmente, aos condôminos, os boletos de condomínio os demonstrativos de receitas e despesas;
f. Apresentar anualmente na Assembléia Geral Ordinária, a Previsão Orçamentária;
g. Cumprir as deliberações da Assembléia geral;
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h. Recolher aos cofres públicos, pontualmente, todos os tributos que incidam sobre o Edifício, e que sejam de 
responsabilidade do condomínio;

i. Assessorar o Síndico em dúvidas, consultas, etc. sobre o dia a dia do condomínio. EXEMPLO: O Síndico, tendo alguma 
dúvida, necessitando de uma orientação, recorre à administradora, que deve possuir o conhecimento técnico necessário 
para auxilia-lo.

j. Auxiliar na coleta de orçamentos de produtos e serviços. 

RESUMINDO: A administradora atua como assessora do Síndico, além de 
executar todas as tarefas burocráticas contábeis e jurídicas do 
condomínio.

2.6 - COMPETE AO ZELADOR 
a. Transmitir as ordens emanadas dos seus superiores hierárquicos e fiscalizar o seu cumprimento;
b. Fiscalizar as áreas de uso comum dos condôminos ou inquilinos, verificar o funcionamento das instalações elétricas e 

hidráulicas do edifício, assim como os aparelhos de uso comum, além de zelar pelo sossego e pela observância da 
disciplina no edifício, de acordo com o seu regimento interno ou com as normas afixadas na portaria e nos corredores;

c. Acompanhar as empresas prestadoras de serviço (manutenção de elevadores, bombas, etc.);
d. Acompanhar as mudanças que chegarem ou saírem do edifício. EXEMPLO: Por este motivo é que o zelador deve ser avisado 

com antecedência sobre a mudança. É ele quem prepara o elevador, verifica se não há outra mudança agendada para o 
mesmo dia, etc;

e. Providenciar imediatamente a vinda de turmas de socorro das empresas de fornecimento de água, eletricidade, gás e 
telefone, em caso de defeitos que não possa ser sanado internamente;

f. Solicitar o comparecimento da polícia, em casos de necessidade;
g. Levar imediatamente ao conhecimento da administração qualquer falha por parte dos demais funcionários do edifício. 

EXEMPLO: Conforme esclarecido nas funções do Síndico (vide acima), incumbe ao zelador a supervisão dos demais 
funcionários, ressalvada a observação com relação à mão de obra terceirizada, conforme já exposto e que repetimos 
abaixo: g1)- OBSERVAÇÃO SOBRE SISTEMA TERCEIRIZADO: Quando o condomínio possui mão de obra terceirizada, o 
zelador e o Síndico não devem passar ordens diretamente aos funcionários da empresa terceirizadora, pois se assim o 
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fizerem haverá possibilidade de ser caracterizada a subordinação e, consequentemente, o vínculo trabalhista destes 
funcionários com o condomínio. O procedimento correto é passar as instruções e rotinas que o condomínio possui para a 
empresa, e esta orientará seus funcionário; g2)- Cumprir as determinações do Síndico e as orientações da administradora.

RESUMINDO: O zelador atua como preposto do Síndico, competindo-lhe “tocar” o 
dia a dia do condomínio, ou seja:

Controlar as reservas de salão de festas, churrasqueiras, et;
Supervisionar ou até mesmo fazer a faxina e os serviços de portaria, tomando as providências necessárias para seu bom 
andamento;
Verificar o funcionamento dos equipamentos comuns (elevador, bombas, etc.);
Providenciar a limpeza e tratamento da piscina;
Fiscalizar se as normas do Regulamento Interno estão sendo cumpridas, e comunicar ao Síndico em caso de infração.
Efetuar os pequenos reparos (troca de lâmpadas, etc.);
Acionar as empresas prestadoras de serviço que mantém contrato com o condomínio quando um equipamento não estiver 
funcionando (interfones, bombas, etc.).

O zelador é funcionário do condomínio, e não dos moradores. Portanto, os moradores não devem 
requisita-lo para prestar serviços particulares.

voltar
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3 – PARTES IMPORTANTES DA LEI 4.591/64
Art. 9º. - Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à 
aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, 
a convenção de condomínio, e deverão, também, por contrato ou por deliberação, em assembleia, aprovar o regimento interno 
da edificação ou conjunto de edificações.
* 3o. - Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a convenção deverá conter:
a) Discriminação das partes de propriedade exclusiva, e as de condomínio, com especificações das diferentes áreas;
b) Destino das diferentes partes;
c) Modo de usar as coisas e serviços comuns;
d) Encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para as extraordinárias;
e) O modo de escolher o Síndico, Subsíndico, Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo;
f)  As atribuições do síndico, além das legais;
g) A definição da natureza gratuita ou remunerada e suas funções;
h) O modo e o prazo de convocação das assembléias gerais dos condôminos;
i) O quorum para os diversos tipos de votações;
j) As formas de contribuição para constituição de fundo de reserva;
l) A forma e o quorum para as alterações da convenção;
m) A forma e o quorum para aprovação do regime interno, quando não incluídos na própria convenção.

Art. 10º. - É defeso a qualquer condômino:
I - Alterar a forma externa da fachada;
II - Decorar as partes esquadrias externas com tonalidade ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação;
III. - Destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à 
salubridade e à segurança dos demais condôminos;
IV - Embaraçar o uso das partes comuns

* 1o. - O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de 
ser compelido a desfazer a obra, ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar 
desmanchá-la à custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for. 
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Estipulado.
* 2o. - O proprietário ou titular do direito à aquisição da unidade poderá fazer obra que (VETADO) ou modifique sua fachada, se obtiver a 
aquiescência da unanimidade dos condôminos.

Art. 12°- Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a cota-parte que lhe 
couber em rateio.
* 1o.- Salvo disposição em contrário na convenção, a fixação da cota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.
* 3o.- O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na convenção fica sujeito a juro moratório de 1% ao mês, e multa de 
até 20% sobre o débito, que será atualizado, se o estipular a convenção, com a aplicação dos índices de correção monetária levantados pelo 
Conselho Nacional de Economia, no caso de mora período igual ou superior a 6 meses.

Art. 13°. - Proceder-se-á ao seguro da edificação ou do conjunto de edificações, neste caso, discriminadamente, abrangendo todas as 
unidades autônomas e partes comuns, contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição no todo ou em parte, computando-se o 
prêmio nas despesas ordinárias do condomínio.
* Único - O seguro de que trata este artigo será obrigatoriamente feito dentro de 120 dias, contados da data de concessão do “habite-se”, 
sob pena de ficar o condomínio sujeito à multa mensal equivalente a 1/12 do imposto predial, cobrável executivamente pela municipalidade.

Art. 19°. - Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e 
interesses, condicionados, umas e outras, às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar 
danos ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraços ao bom uso das mesmas partes por todos.
* Único. Vetado

Art. 20°. - Aplicam-se ao ocupante do imóvel, a qualquer título todas as obrigações referentes ao uso, fruição e destino da unidade.

Art. 21º. - A violação de qualquer dos deveres estipulados na convenção sujeitará o infrator à multa fixada na própria convenção ou no 
regime interno, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que, no caso, couber.
Da administração do condomínio

Art. 22°. - Será eleito, na forma prevista pela convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder a 2 anos, permitida a 
reeleição.
* 1o. - Compete ao síndico:
a) Representar ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar os atos de defesa dos interesses conferidas por esta lei 
ou pela convenção;
b)  Exercer a administração interna da edificação ou do conjunto de edificações, no respeito à sua vigilância, moralidade e segurança, bem 
como aos serviço que interessam a todos os moradores;
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c) Praticar os atos que lhe atribuem as lei, a convenção e o regimento interno;
d) Impor as multas estabelecidas na lei, na convenção ou no regime interno;
e) Cumprir e fazer cumprir a convenção e o regime interno, bem como executar e fazer executar as deliberações da assembleia;
f) Prestar contas à assembléia dos condôminos;
g) Manter guardada durante o prazo de cinco anos, para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao 
condomínio.
* 2o. - As funções administrativas podem ser delegadas a pessoas de confiança do síndico, e sob sua inteira responsabilidade, mediante 
aprovação da assembléia geral dos condôminos.

Art. 23°. - Será eleito, na forma prevista na convenção, um conselho consultivo, constituído de três condôminos, com mandatos que não 
poderão exceder a 2 anos, permitida a reeleição.
* Único - funcionará o conselho como órgão consultivo do síndico, para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao 
condomínio, podendo a convenção definir suas atribuições específica.

Art. 24º. - Haverá, anualmente, uma assembléia geral ordinária dos condôminos, convocada pelo síndico na forma prevista na convenção, à 
qual compete, além das demais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar, por maioria dos presentes, as verbas para as despesas de 
condomínio, compreendendo as de conservação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção de seus serviços e correlatas.
* 1o. - As decisões de assembléia tomadas em cada caso, pelo “quorum” que a convenção fixar, obrigam todos os condôminos. 
* 2o. - O síndico, nos oito dias subseqüentes à assembléia, comunicará aos condôminos o que tiver sido deliberado, inclusive no tocante à 
previsão orçamentária, o rateio das despesas, e promoverá a arrecadação, tudo na forma que a convenção previr.
  3o. - Nas assembléias gerais, os votos serão proporcionais às frações ideais do terreno e partes comuns, pertencentes a cada 
condômino, salvo disposição diversa da convenção.
  *4o. - Nas decisões da assembléia que envolvam despesas ordinárias condomínio, o locatário poderá votar, caso o condômino locador 
a ela não compareça.
  Único - Salvo estipulação diversa da convenção, esta só poderá ser modificada em assembleia geral extraordinária, pelo voto mínimo 
de condôminos que representem 2/3 do total das frações ideais.

voltar
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4 – O QUE DEVE CONSTAR EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO
 Os apartamentos destinam-se à moradia, sendo seu uso vedado para qualquer outra finalidade;
 As partes de uso comum destinam-se às finalidades que lhe são específicas, sendo vedado seu uso para qualquer outras finalidades; 
 O uso da garagem coletiva, será exclusivo para guarda e o estacionamento de veículos de passeio; 
 Não será permitida a colocação ou guarda de objetos móveis ou fixos de qualquer espécie ou natureza, na garagem, cuja finalidade precípua, é 

para estacionamento de veículos;
 Os espaços na garagem não poderão ser vedados ou modificados;
 Fica assegurado a todos os condôminos o direito de usar, gozar das partes comuns do Edifício, desde que não impeçam igual uso ou gozo por 

parte dos demais condôminos.

São obrigações de todos os condôminos:
1. Conservar e reparar, às suas expensas, tudo quanto pertencer à sua unidade;
2. Não prejudicar por qualquer forma, os demais condôminos;
3. Não causar ou incômodos aos de demais condôminos moradores ou ocupantes do prédio, nem obstáculos ao bom uso das partes comuns;
4. Concorrer nas despesas de condomínio, tal como determina a presente Convenção, sendo certo que o adquirente de unidades autônomas responde 

pelos eventuais débitos do alienante, em relação ao Condomínio, inclusive multas, juros ou quaisquer outros encargos.

A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente na forma da lei, e a Extraordinária, sempre que convocada pelo Síndico ou condôminos que 
representem no mínimo 2/3 (dois terços) do condomínio, sempre que assim o exigirem os interesses do Condomínio;
Sendo convocada a Assembléia por condôminos, ao Síndico será dada ciência, observado o prazo estabelecido nesta Convenção;
Nas deliberações da Assembléia Geral, os votos serão proporcionais às frações ideais de terreno, não podendo participar e votar, aquele que não 
estiver em dia com suas obrigações do condomínio;
As contribuições ordinárias ou extraordinárias não pagas no respectivo vencimento, serão acrescidas de multa de 20% e juros monetários a taxa de 
1% ao mês, sem prejuízo de sua cobrança judicial por ação executiva;
O atraso no pagamento das contribuições levará o condomínio a cobrar o débito judicialmente, cobrando além dos encargos previstos no Artigo 
anterior, correção monetária.

As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria absoluta dos condôminos presentes, exigindo-se o voto de condôminos representantes de no mínimo 
2/3 do total das frações ideais para deliberações sobre:
a) Alteração da Convenção e do Regulamento do Edifício; b) Destituição do Síndico.
O condômino responderá perante o condomínio, pelos atos praticados pelos ocupantes de sua unidade 
autônoma
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5 – O QUE DEVE CONSTAR NO REGULAMENTO INTERNO
ANIMAIS

Proibida a permanência de animais nas áreas comuns  do condomínio. 
Transporte deve ser feito em transportadores próprio para tais animais, fechados e seguro, devendo ser 
Utilizado somente o elevador de serviço ou escadaria. 
É obrigatório que qualquer animal esteja vacinado,  conforme as exigências  do serviço sanitário. 
Proibida a presença ou manutenção nas  unidades autônomas ou em qualquer área do condomínio 
de animais peçonhentos do tipo cobras, lagartos, aranhas,  ratos, roedores, insetos e  outros assemelhados.
A permissão de animais nas unidades é a titulo precário.

MUDANÇAS
Comunicar ao zelador com antecedência  de 72 horas. 
Horários para mudanças: 8:00 às 17:00, de Segunda à Sexta-feira.  PROIBIDO aos Sábados, Domingos e Feriados.

SILÊNCIO
Horários de silêncio: a) Todos os dias a partir das 22:00 até as 8:00 do dia seguinte. b) Devido ao alto grau de perturbação causado 
pela utilização de martelo, furadeira, serra e demais ferramentas do tipo, ficam determinadas os seguintes horários para suas 
utilizações: Das 8:00 às 17:00 de Segunda à Sexta, Sábados das 10:00 às 16:00.  Domingos e Feriados: PROIBIDO.
Proibido utilizar com volume audível nas unidades vizinhas, alto falante, rádio, aparelho de televisão, videokê ou quaisquer outros 
instrumentos musicais ou de ruído.

LIXO
Embalar em sacos plásticos  resistentes e depois depositar nas lixeiras localizadas nas antecâmaras. É proibido despejar o lixo “In 
natura” diretamente nas lixeiras. 
O entulho resultante de obras nas unidades não poderá ser depositado em áreas fora das mesmas sem autorização do Síndico, sendo 
que, neste caso, a remoção do entulho e os custos para tal ficam por conta do condômino.

FACHADAS
Proibido atirar pelas janelas, para a rua ou áreas comuns, fragmentos de lixo, papéis, pontas de cigarros, ou quaisquer outros 
objetos.
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Proibido estender, bater,  secar ou colocar  tapetes ou quaisquer materiais nas janelas ou outros sítios fronteiros, nos quais não 
poderão ser instalados  varais, de que tipo forem, uma vez visíveis do exterior.

ENTREGADORES
Proibida a entrada no condomínio de entregadores de móveis, roupas, objetos, pizzas, lanches etc., bem como de vendedores ou 
representantes, desacompanhados do responsável  pela  unidade,  tanto na entrada  como  na  saída do edifício.  
No caso  de  prestadores de  serviço (pedreiros, marceneiros  etc.) e corretores de imóveis, será exigida autorização por escrito do 
proprietário do imóvel, devendo constar, obrigatoriamente, o RG  da pessoa autorizada a entrar no imóvel, sendo obrigatória à 
utilização do crachá de identificação.

ÁREAS COMUNS
Proibido andar de bicicletas, patins, patinetes, jogos com bola e assemelhados.
As áreas de lazer, em especial a piscina, é de uso restrito de moradores, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO POR VISITANTES.

RESPONSABILIDADE
O condomínio não se responsabilizará por danos ou estragos de qualquer natureza ocorridos nos veículos, às pessoas ou bens de 
qualquer espécie que estejam  dentro do edifício ou áreas comuns.
É de responsabilidade do condômino qualquer acidente  ocorrido nas áreas comum do condomínio (piscina, sauna, playground, 
escadarias, garagem, halls, etc.) que envolva a si próprio, aos ocupantes da sua unidade, parentes, visitantes, prestadores de serviços 
e outros sob sua responsabilidade.

voltar

16



6 – DESPESAS
Um condomínio gera basicamente dois "tipos" de despesas: A Ordinária e a Extraordinária. Esta nomenclatura foi adotada pelo 
mercado em função da Lei do Inquilinato, que determinou a seguinte regra: O inquilino deve pagar as despesas ordinárias e o 
proprietário deve pagar as despesas extraordinárias. Daí a necessidade em separar e em saber distinguir os dois tipos de 
despesas. 

Pois bem, quais seriam então as despesas ordinárias e quais  seriam as extraordinárias ?
A Lei do inquilinato traz uma relação de cada uma delas. No entanto, tal enumeração não é taxativa, mas meramente 
exemplificativa. Melhor dizendo: Além das despesas enumeradas na Lei, outras existem que poderão ser classificadas como 
ordinárias ou como extraordinárias. Para que seja possível a correta classificação, é necessário entender o "espírito" da 
classificação. Alguns exemplos tornarão o assunto mais claro:

Conforme a Lei do Inquilinato, são despesas Ordinárias, entre outras: 
a) salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio; 
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum; 
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum; 
d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança, de uso comum.

Por outro lado, são despesas extraordinárias, entre outras: 
a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel; 
b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas; 
c) instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer; 
d) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum.

Analisando a relação acima, pode-se concluir pelo seguinte: As despesas que devem ser classificadas como ordinárias são 
aquelas despesas "normais", as despesas que fazem o condomínio "funcionar" em seu dia a dia, são os gastos que possibilitam a 
manutenção de "serviços" colocados à disposição pelo condomínio a seus moradores. Por exemplo, o condomínio coloca à 
disposição do morador um serviço de portaria. O gasto decorrente é considerado como despesa ordinária. Seguindo o mesmo 
raciocínio, a conservação do equipamento de interfonia também é classificada como despesa ordinária. No entanto, caso se trate 
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de instalação do equipamento, e não simplesmente da conservação do equipamento já instalado, a despesa será extraordinária, 
já que este tipo de despesa tem um caráter de benfeitoria, de melhorias no imóvel, de itens que agregam valor ao patrimônio do 
edifício e, consequentemente, dos proprietários, que terão o seu imóvel valorizado. Assim, por exemplo, a decoração do hall de 
entrada do edifício traz, sem dúvida, uma valorização para o condomínio como um todo, pois torna o prédio mais atraente, 
podendo elevar ,inclusive, o valor de venda dos apartamentos. Aliás, por este motivo é que o proprietário deve arcar com o 
pagamento da despesa, já que ele será o beneficiado com a valorização, que não traz benefício algum ao inquilino.
Como se percebe, melhor seria se a Lei tivesse utilizado, o termo "Despesas de Investimentos", ao invés de "Despesas 
Extraordinárias". O termo "investimento " torna mais claro o objetivo da despesa, pois traz à mente uma ideia não de despesa, 
mas sim de acréscimo no patrimônio. 

Longe de esgotar o tema, que é bastante extenso, o raciocínio que deve ser seguido para classificar determinado tipo de despesa 
é: Trata-se de um investimento ? A despesa vai valorizar o patrimônio ? Está adquirindo-se um equipamento que antes o 
condomínio não dispunha ? Se a resposta for positiva, a despesa deve ser, via de regra,  classificada como Extraordinária. Se 
negativa, será em regra Ordinária.

voltar
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7 – PREVISÃO ORÇAMENTARIA
RECURSOS HUMANOS
PORTARIA:  Reflete os gastos com os porteiros, considerando que a mesma irá funcionar ininterruptamente, ou seja, 
24 horas por dia, todos os dias do mês. Neste tópico, pode-se optar pelo SISTEMA TERCEIRIZADO, no qual uma 
empresa se encarregará de todos os funcionários, ou pelo SISTEMA PRÓPRIO, no qual o condomínio é quem contrata os 
porteiros. 
LIMPEZA : Reflete os gastos com os faxineiros, que deverão efetuar a limpeza das áreas comuns do condomínio, 
retirada do lixo colocado nas lixeiras pelos apartamentos, etc. Assim como na questão da portaria, pode-se optar pelo 
SISTEMA TERCEIRIZADO, no qual uma empresa se encarregará de todos os funcionários, ou pelo SISTEMA PRÓPRIO, no 
qual o condomínio é quem contrata os porteiros.

ENCARGOS 
INSS, FGTS, PIS: Para este item, leva-se em conta a remuneração dos funcionários, conforme explicado no item recursos 
humanos. 
PROVISÕES: Provisão para 13o salário e férias. O provisionamento destas despesas tem como objetivo evitar variações no valor da cota mensal 
de condomínio, quando do vencimento das férias e do 13o salário. Assim, ao invés de, por exemplo, em novembro ser feito um rateio extra 
para pagamento do 13o salário, os condôminos pagam todos os meses um pequeno valor a mais de condomínio, no qual estão embutidas 
estas despesas. Deste  modo, não é necessário o aumento do valor do condomínio no final do ano ou nos primeiros 12 meses, a contar da 
Assembleia Inaugural. OBSERVAÇÃO: Caso o condomínio opte pelo SISTEMA TERCEIRIZADO, estas provisões não são necessárias, já que no 
custo mensal do contrato com a empresa de terceirização estão embutidos todos os encargos e benefícios.

BENEFÍCIOS
VALE ALIMENTAÇÃO: Benefício de concessão obrigatória, previsto pelo ACORDO COLETIVO da categoria. 
SEGURO DE VIDA: Benefício de concessão obrigatória, previsto pelo ACORDO COLETIVO da categoria. 
UNIFORME: Por questões de segurança e boa aparência, todos os funcionários do condomínio devem estar uniformizados. Este tópico revela os 
gastos com estes uniformes, que são, basicamente:

 PORTEIROS: Calça, camisa, gravata e sapatos
 SERVIÇOS GERAIS: Macacão de faxina, botas, luvas e outros. 
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CONSUMO
ÁGUA: Em condomínios, o consumo de água é medido por um único relógio (hidrômetro). Assim, o condômino não recebe da concessionária 
uma conta de água de seu apartamento, pois seu consumo estará incluído na conta recebida pelo condomínio. Desta forma, a conta enviada 
pela concessionária reflete o consumo TANTO DAS ÁREAS COMUNS QUANTO DOS APARTAMENTOS. 
LUZ: Diferentemente da água, para o caso da energia cada apartamento receberá sua própria conta, que irá refletir o consumo dentro de seu 
apartamento. Por sua vez, o condomínio receberá uma outra conta, que reflete o consumo de energia de toda a área comum, como por 
exemplo: Iluminação externa, iluminação das garagens e das áreas de lazer, consumo dos elevadores e das bombas, e outros.  
GÁS: Alguns condomínios dispõe de medidores de gás individuais por apartamentos. Nestes casos, cada apartamento arca com seu próprio, ou 
recebendo uma conta da Congas, ou através do boleto de condomínio, quando a medição dos relógios é feita mensalmente pelo zelador e os 
valores são cobrados pela administração.  Caso o condomínio não possua medidores individuais, o consumo total de gás é incluído na Previsão 
Orçamentária ( como ocorre por exemplo com o consumo de água)
TELEFONE: Em geral os condomínios possuem um telefone, que fica ligado na guarita. Este tópico reflete os gastos mensais com o pagamento 
da conta desta linha. 

MANUTENÇÃO
ELEVADORES: Todo condomínio é obrigado, por Lei, a manter um contrato de manutenção com uma empresa que será responsável por zela 
pelos elevadores. Geralmente, este contrato é firmado com o próprio fabricante dos equipamentos, ainda pela construtora, antes da entrega do 
edifício. Existem basicamente dois tipos de contratos, ambos possuído vantagens e desvantagens: 

 MANUTENÇÃO: Esta modalidade de contrato inclui a troca de quase todas as peças, ou seja, o custo com reposição de 
peças diminui consideravelmente. Em contrapartida, é um contrato mais caro do que a modalidade  conservação ( abaixo)

 CONSERVAÇÃO: Esta modalidade de contrato não inclui a troca de peças, ou seja, o custo com reposição de peças 
aumenta consideravelmente. Em contrapartida, é um contrato mais barato do que a modalidade  manutenção, explicada 
acima.

BOMBAS: É importante que o condomínio mantenha contrato com empresas especializadas, objetivando a conservação e seus equipamentos. 
Um dos principais é o contrato de conservação das bombas de água que abastecem as áreas comuns e os apartamentos. Assim, em geral é 
firmado um contrato de manutenção preventiva, no qual são cobradas apenas as peças de reposição. 
INTERFONES/PORTÕES/ANTENA: Tal como no caso das bombas, trata-se de contrato de manutenção preventiva, no qual são cobradas 
apenas as peças de reposição. 
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MATERIAL DE LIMPEZA  E PISCINA: O material de limpeza é aquele utilizado para as áreas comuns, tais como detergentes, sabão, sacos de 
lixo e outros. Por sua vez, os materiais de picsina são os produtos químicos utilizados na mesma, visando manter a qualidade da água dentro 
da conformidade das normas ( PH, limpidez, etc.)

MANUTENÇÃO MENSAL 
SEGURANÇA : O condomínio possui diversas obrigações periódicas, previstas na Legislação vigente e que devem ser cumpridas dentro dos 
prazos previstos, algumas mensais, outras semestrais, anuais ou bienais. Dentre estas obrigações, destacamos:
Vistoria dos Para-raios, recarga dos extintores, manutenção de luz de emergência, atestado das instalações de gás, formação de brigada de 
incêndio, renovação do AVCB – Auto de  Vistoria do Corpo de Bombeiros, etc.
SANITÁRIA: Também periodicamente ( neste caso a cada seis meses), devem ser feitos os seguintes serviços: Limpeza e desinfecção das caixas 
d´água, dedetização e análise química e bacteriológica da água.
HIDRÁULICA/ ELÉTRICA: Custos com pequenos reparos, reposições de peças, etc.
PATRIMONIAL: Custos com pequenas pinturas, compra de peças, etc.

SEGURO 

SEGURO GERAL: É obrigatório por Lei que todo condomínio possua um Seguro, contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição no todo 
ou em parte. Além destas coberturas, é importante que a apólice também preveja coberturas contra, danos elétricos, vendaval, quebra de 
vidros, responsabilidade civil síndico/condomínio/garagista e outras. IMPORTANTE: Este seguro não cobre os equipamentos, móveis, bens e 
outros dos condôminos, que deverão ser objeto de apólice individual, caso o condômino assim desejar. 

6 AXAS ADMINISTRATIVAS

CÓPIAS/CORREIO/ CARTÓRIO : Cópias tiradas para o condomínio( cartas, editais, circulares,  etc., bem como gastos com postagem de 
documentos ( envio aos condôminos de boletos bancários, comunicados, cartas, etc. ), além de registro das atas das Assembleias em cartório, 
dentre outras. 
DESPESAS BANCÁRIAS: Tarifas debitadas pelo banco, tais como: tarifa de cobrança por boleto pago, talões de cheques, extratos, etc. )
TAXA DE ASSESSORIA: Honorários da administradora.
DIVERSAS:  Compra de livros ( atas, sugestões, reclamações), notificações, etc.

voltar
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8 – CONTABILIDADE
As receitas e despesas do condomínio são contabilizadas utilizando-se um PLANO DE CONTAS, de modo a dividir as entradas e saídas em grupos.

O Plano de Contas é dividido em 03 partes, 1º, 2º E 3º GRAUS, onde o 1º Grau indica o Grupo de contas principais, como por exemplo, ORDINÁRIA, OU 
FUNDO DE MELHORIAS, o 2º Grau indica o Centro de Custo, ou seja, despesas com grupo de PESSOAL, ENCARGOS, MANUTENÇÃO, etc., e finalmente o 3º 
Grau que indica dentro de cada centro de custo o que foi gasto, de uma maneira consolidada, ou seja, dentro de PESSOAL o que se gastou com Liquido de 
Salários, Vales, Férias, etc., 

Supondo que um determinado condomínio possua duas contas principais ( “ DE PRIMEIRO GRAU” ), ou seja, a CONTA ORDINÁRIA e a CONTA FUNDO DE 
MELHORIAS .

Os lançamentos contábeis são sempre efetuados nas contas de terceiro grau. Por exemplo, supondo que foi efetuado, em 02/02/2014, um pagamento de 
INSS do mês de competência janeiro/2014. Este lançamento seria efetuado “dentro” da conta de terceiro grau “INSS”, do centro de custos “ENCARGOS”, na 
conta principal “ORDINÁRIA”. 

Assim, em cada conta de terceiro grau poderão ser feitos vários lançamentos. Por exemplo, dentro da conta de terceiro grau “Luz”, que por sua vez faz 
parte do grupo “CONSUMO”, serão lançadas as contas de luz do condomínio e da casa do zelador.

voltar
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9 – DICAS PARA ECONOMIZAR
ÁGUA
Algumas dicas fáceis e eficientes:

Lavando-se a louça com a torneira de pia meio aberta durante 15 minutos, gastam-se 243 litros de água. Medidas práticas para gastar somente 20 
litros: 1. Limpe os restos dos pratos e panelas com uma escova e jogue no lixo. 2. Coloque água na cuba até a metade para ensaboar. Enquanto isso 
feche a torneira. 3. Coloque água novamente para enxaguar.
Lavadora de louças com capacidade para 44 utensílios e 40 talheres (para 6 pessoas), gasta 40 litros. Por isso, o ideal é ser utilizada somente quando 
estiver cheia e não com poucos utensílios. O mesmo vale para a lavadora portátil.
Bacia sanitária com válvula com o tempo de acionamento de 6 segundos gasta 10 litros de água. Quando a válvula está defeituosa, pode chegar até 30 
litros. No entanto, tem gente que usa a bacia sanitária como lata de lixo...
Se uma pessoa escova os dentes em cinco minutos com a torneira não muito aberta, gasta 12 litros de água. No entanto, se 
molhar a escova e fechar a torneira enquanto escova os dentes e, ainda enxaguar a boca com um copo de água, consegue 
economizar mais de 11,5 litros de água. Isso pode ser multiplicado pelo número de pessoas na casa e, depois, por 30 dias, para se ter 
uma ideia da economia em dinheiro.
Banho de bucha por 15 minutos, com a torneira meio aberta consome 243 litros. Se fechar o registro enquanto se ensaboa, diminuindo o tempo de 
banho para 5 minutos, o consumo cai para 81 litros.
No caso de banho com chuveiro elétrico, também em 15 minutos, com o registro meio aberto, são gastos 144 litros. Com os mesmos cuidados que 
com a ducha, o consumo cai para 48 litros.
Um hábito é regar jardins e plantas durante 10 minutos, e com isso chega-se a gastar 186 litros de água. Para economizar, a regra durante o verão 
deve ser feita de manhãzinha ou à noite, o que reduz a perda por evaporação. No inverno, a regra pode ser feita dia sim, dia não, pela manhã. 
Mangueira com esguicho-revólver também ajuda. Com esses cuidados pode-se chegar a uma economia de 96 litros por dia. 
Muita gente gasta até 30 minutos lavando carro.Com uma mangueira não muito aberta, gastam-se 216 litros de água. Com a torneira aberta meia 
volta 560 litros! Mas se lavar o carro apenas uma vez por mês usando um balde de 10 litros para molhar e ensaboar e, também, balde para enxaguar , 
pode-se chegar a um consumo de apenas 40 litros. Isso para não falar na possibilidade de usar água da chuva. 
Gotejando, uma torneira chega a um desperdício de 46 litros por dia. Isto é, 1.380 litros por mês. Ou seja, mais de um metro cúbico por mês – o que 
significa uma conta mais alta. Um filete de mais ou menos 2 milímetros totaliza 4.140 litros num mês. Um filete de 4 milímetros, 13.260 litros por mês 
de desperdício. Um buraco de 2 milímetros no encanamento, para uma pressão de 15 metros de coluna de água, desperdiça (e custa muito caro) 
aproximadamente a 3 caixas d'água de 1.000 litros.

FONTE: CAESB
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ENERGIA
Geladeira e freezer

Sempre que possível, retire de uma só vez todos os alimentos que vai usar. Assim, não é preciso ficar abrindo e 
fechando a porta, nem deixá-la aberta por muito tempo. 
Mantenha a borracha de vedação em bom estado, para não escapar o ar frio. Para verificar se a borracha está em 
boas condições faça o seguinte teste: ponha uma folha de papel encostada no batente do aparelho e feche a porta; 
puxe a folha; se ela deslizar facilmente é indício de que a borracha não está garantindo a vedação. Faça o teste em 
toda a volta da porta. 
Não coloque em seu interior alimentos ainda quentes, nem líquidos em recipientes sem tampas. 
Não use a parte traseira dos aparelhos para secar roupas, panos, tênis etc. Mantenha limpas as serpentinas. 
Instale sua geladeira em local ventilado, fora do alcance dos raios solares, fogão e distante de fontes de calor, 
deixando um espaço mínimo de 15 centímetros dos lados, acima e no fundo da geladeira ou freezer, no caso de 
instalação entre armários e paredes. 
Não forre as prateleiras com vidros ou plásticos, pois isso dificulta a circulação do ar. 
Não desligue sua geladeira e/ou freezer à noite para ligá-los na manhã seguinte. 
Faça o degelo quando a camada de gelo atingir a espessura de, aproximadamente, 1cm. 
No inverno, regule o termostato para uma posição de frio não muito intenso. 
Durante ausências prolongadas, esvazie a geladeira ou freezer e desligue o aparelho da tomada. 

Televisão
Não deixe a TV ligada quando você não estiver assistindo. 
Evite dormir com a TV ligada. 
Os aparelhos mais modernos consomem menos energia. 
Dê preferência a aparelhos que possuam timer (função para o desligamento automático) 

Ar condicionado e ventilador
Dimensione adequadamente o aparelho para o tamanho do ambiente. 
Feche portas e janelas ao ligar o aparelho para evitar a troca de calor, cortinas e persianas também devem ser fechadas, 
para evitar o calor do sol. 
Limpe os filtros periodicamente, pois a sujeira dificulta a passagem do ar e força o aparelho. 
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Quando instalar o aparelho exposto aos raios solares instale uma proteção. 
Desligue o aparelho sempre que ficar muito tempo fora do ambiente refrigerado. 
Só ligue o ventilador quando estiver no ambiente. 
Quanto mais BTUs (Unidade Térmica Britânica que mede a capacidade de resfriamento do aparelho) tem um ar-
condicionado, mais energia ele consome. 
No meio da noite, o ambiente já está resfriado. O conselho é desligar o ar-condicionado e ligar o ventilador, o que 
reduz o consumo em 50%. 
Mantenha portas e janelas bem fechadas. Se possível cubra paredes e tetos com isolantes. 
Regule o termostato para evitar o frio excessivo. 

Chuveiro elétrico
Evite banhos demorados. 
Desligue o chuveiro quando se ensaboar. 
Procure sempre manter a chave na posição verão. Na posição inverno o consumo de energia é 30% maior 
Conserve limpos os orifício de passagem da água. 
ideal é evitar o seu uso nos horários de maior consumo de energia (das 17 às 22 horas). 
Não reaproveite uma resistência queimada, isso aumenta o consumo e é perigoso. 

Ferro elétrico
Evite ligar o ferro elétrico nos horários em que muitos outros aparelhos estejam ligados. Ele sobrecarrega a rede de 
energia elétrica. 
Espere acumular uma razoável quantidade de roupa e passe de uma vez só. 
Não deixe o ferro elétrico ligado sem necessidade. 
Siga as instruções de temperatura para cada tipo de tecido. Regule a temperatura nos casos dos ferros automáticos. 
Passe primeiro as roupas que necessitem de temperaturas mais baixas. 

Máquina de lavar roupas, louças e secadoras
Use a máquina só depois de ter juntado a quantidade de roupa da capacidade máxima da máquina indicada pelo 
fabricante 
Limpe com frequência o filtro das lavadoras de roupas e louças. 
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Utilize a quantidade correta de sabão ou detergente para não ter que enxaguar novamente. 

Iluminação
Use lâmpadas adequadas a cada tipo de ambiente. Excesso ou falta de luminosidade prejudica a visão. 
Evite acender lâmpadas durante o dia e prefira a iluminação natural. Abra bem as janelas, persianas e cortinas e deixe a luz 
do dia iluminar sua casa. 
Apague as luzes quando os cômodos estiverem vazios. 
Pinte de cores claras as paredes internas e o teto, que refletem melhor a luz diminuindo a iluminação artificial. 
Dê preferência na lâmpadas fluorescente compactas ou circulares para a cozinha, área de serviço, garagem ou qualquer 
outro local que fique com as luzes acesas mais de 4 horas por dia. Além de consumir menos energia elas duram até 10 
vezes mais. 
Use iluminação direta para leitura, trabalho manuais etc. 

Outros cuidados
Não deixe que existam em sua casa fios mal emendados, desencapados ou mal isolados. 
Use fios de diâmetro correto para cada finalidade e não emende fios de espessuras diferentes. 
Sempre que puder evite usar aparelhos elétricos no horário de ponta do setor elétrico, das 17 às 22 horas. 
Quando sair em viagem longa, desligue a chave geral da casa. 
O consumo de alguns eletrodomésticos, como freezers, geladeiras, e aparelhos de ar condicionado é medido todo ano por 
um centro de pesquisas do governo. Os campeões de economia nas suas respectivas categorias ganham o selo do Procel 
de Economia de  Energia. Na hora da compra, dê preferência a esses modelos. 
Em caso de queda de energia, desligue os aparelhos da tomada, para evitar danos quando da religação.

Elevadores
Chamar apenas um elevador. 
Solicitar aos pais que orientem as crianças para não apertar todos botões do painel e não brincar no elevador. 
Não sobrecarregar o elevador respeitando o número máximo de passageiros permitido. Havendo dois ou mais 
elevadores num mesmo hall, procure alternar o funcionamento deles, isto é, um atendendo aos andares pares e outro 
aos ímpares. 
Para subir um andar ou descer dois, use as escadas. 
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Evite prender a porta do elevador, pois as pessoas que aguardam podem forçar portas e botões. 
Aperte o botão de chamada uma única vez. 
No caso de o elevador passar direto pelo seu andar é porque irá atender a outro, em um andar mais acima. Tenha calma 
e aguarde a sua vez. Os elevadores residenciais são geralmente programados para atender chamadas na descida. 
Espere a porta da cabina abrir totalmente para depois abrir a porta do pavimento. Evite também apoiar-se nas portas 
durante a viagem. 
Em casos de falta de energia elétrica, não tente sair do elevador sozinho. Espere ajuda, dessa forma a operação será 
inteiramente segura. 

voltar
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10 – SEGURANÇA EM CONDOMÍNIOS
Barreiras físicas -São obstáculos naturais ou artificiais (estruturais) que servem para impedir ou dificultar o acesso de 
pessoas estranhas em locais delimitados ou proibidos, e controlar os permitidos em um condomínio, além de proteger os 
seus pontos estratégicos e vulneráveis. Dentre os mais usuais podemos citar: as barreiras perimetrais junto às divisas tais 
como vegetação, muros, cercas, concertinas, alambrados; cancelas, guaritas nas portarias, portões comeclusas, interfone, 
espelhos refletores (côncavos ou convexos), grades, portas internas ou intermediárias, passador de objetos, etc.

Iluminação - É fundamental que as dependências do condomínio sejam bem iluminadas, a fim de desestimular a ação de 
infratores da lei. Aconselha-se utilizar luminárias e holofotes, podendo ser complementado por sensores de presença.

Sinalização - A sinalização pode ser visual, através de placas, sinais luminosos ou sonoros, ou ainda se utilizando 
dispositivos sonoros eletrônicos ou apitos, ou mesmo códigos e senhas convencionadas entre os condôminos e funcionários.

Sistemas Eletrônicos de Segurança em Condomínios
O sistema de segurança ideal é aquele que promove a interação do homem com os equipamentos eletrônicos, afim de que a 
coligação entre ambos possa promover um nível de proteção satisfatória. Atualmente no mercado, existem os mais variados 
números e tipos de equipamentos eletrônicos de segurança à disposição dos usuários, portanto, devem-se adquirir aqueles 
que mais se adaptem às necessidades do condomínio. Destacaremos, a seguir, os sistemas e equipamentos eletrônicos de 
segurança mais utilizados em condomínios:
Sistemas de alarmes - São equipamentos eletrônicos, sonoros ou não, que servem para alertar sobre situações incomuns 
em residências ou condomínios, tais como violação de procedimentos e locais, proteção contra roubos, furtos, alagamentos, 
incêndios, etc.
Cercas eletrificadas - É um sistema que está sendo bem aceito em condomínios, pois inibe possíveis
tentativas de intrusão pela ostensividade e pelo receio das descargas elétricas.
CFTV - Circuito Fechado de Televisão - Através de câmeras com ou sem fio, instaladas em pontos estratégicos da 
residência ou do condomínio, cujas imagens devem ser gravadas, é possível se ter uma visualização de todo o ambiente.
Controle de Acesso Informatizado - O Sistema de Controle de Acesso tem como objetivo principal efetuar o controle 
eletrônico do movimento de pessoas. Estratégicas dos condomínios. É bastante utilizado em condomínios comerciais.
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Verificaremos a seguir alguns procedimentos usuais a serem seguidos tanto por síndicos, moradores quanto pelos 
funcionários do condomínio, os quais devem ser adotados como medidas de segurança, bem como contribuir na prevenção 
de roubos e furtos.

Dicas de Segurança para os porteiros e moradores
Junto aos condôminos:

 Desenvolva com o conselho de condôminos normas firmes e transparentes sobre a segurança do condomínio, 
discriminando, inclusive, punições;

 Em reuniões condominiais aborde assuntos relativos à segurança de seu condomínio;
 Forme um conselho ou comissão específicos para tratar do assunto segurança;
 Incentive a participação de todos os moradores e funcionários quando for tratado o tema segurança.

Junto aos funcionários:
 Na contratação de novos funcionários entreviste um de cada vez, de preferência na portaria;
 Obtenha o máximo de informações possíveis sobre o candidato e solicite atestado de antecedentes e de referência 

pessoal de todos os funcionários a serem contratados;
 Contrate funcionários que já possuam cursos de formação e treinamento para poderem trabalhar no condomínio;
 Promova e invista na reciclagem dos funcionários através de cursos especializados;
 Fiscalize a rotina de trabalho de funcionários e zeladores, procurando acompanhar de perto suas condutas assim como 

não atribuir missão que não lhes seja pertinente;
 Apresente e informe aos moradores quando da substituição ou admissão de um funcionário, porém é aconselhável que 

se evite rotatividade;
 O novo empregado ou o substituto não deve ficar sozinho até conhecer todos os moradores e a rotina de trabalho do 

prédio;
 Oriente sempre os funcionários, principalmente os porteiros e garagistas, para que não saiam de seus postos 

detrabalho, evitando deslocá-los para prestar serviços particulares.
Com relação à segurança do condomínio:

 Cadastre e mantenha atualizada a relação de todos os moradores do condomínio, onde deverá constar desde a placa de 
seu veículo até o nome de parentes próximos para contato em caso de emergência;

 Conheça a legislação sobre o condomínio e sua administração;
 Conheça profundamente o estatuto e as normas de seu condomínio;
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 Procure acompanhar o andamento das obras realizadas no condomínio;
 Mantenha suficientemente iluminadas as entradas do condomínio, evitando o uso de obras de arte, de decoração e de 

jardinagem que obstruam a ampla visão do local ou criem pontos de penumbra à distância;
 Atente para a segurança periférica do condomínio, tais como muros, grades, cercas e alambrados, bem como de vias 

públicas de acesso ao condomínio, devendo existir regulamentação para estacionamento de veículos, sinalização, 
iluminação, entre outros;

 Mantenha os equipamentos de segurança e de comunicação sempre em perfeito estado de funcionamento;
 Mantenha sempre na portaria livros de registro para controle do serviço, de entrada e saída de pessoas, veículos e 

materiais;
 Faça a manutenção periódica das portas de entrada e portões de garagem que devem, em caso de quebra, ser 

imediatamente consertados;
 Instale dispositivos eletrônicos de segurança, se possível, com monitoramento por empresas especializadas e idôneas;
 Caso for terceirizar os serviços como portaria, limpeza, manutenção e segurança procure empresas idôneas e 

legalmente constituídas no mercado;
 Atualize-se no que diz respeito a assuntos relativos à segurança, procurando o que há de mais moderno no mercado 

para possível implantação no condomínio;
 Contrate seguradora idônea para que se possa fazer o seguro da edificação com apólices que, de preferência, garantam 

cobertura completa de sinistros, pois este é um dos itens em que o síndico é responsabilizado, civil e criminalmente, 
em caso de algum problema onde não se tenha uma cobertura ideal.

Dicas de Segurança aos Condôminos. Com relação à segurança do condomínio:
 Participe ativamente das reuniões referentes à segurança, inclusive fazendo parte das comissões ou conselhos 

desegurança do seu condomínio;
 Obedeça às normas de segurança preconizadas para o seu condomínio;
 Traga sempre informações sobre assuntos relativos à segurança, pois suas sugestões são valiosas para o 

aperfeiçoamento e atualização da proteção de todos;
 Colabore com o síndico e demais moradores na formação de medidas que garanta a eficácia de todo o sistema de 

controle a ser implantado;
 Compreenda e elogie as ações preventivas dos funcionários, pois, além de estarem cumprindo ordens, visam garantir a 

segurança do condomínio, mesmo quando estas atitudes representem algum transtorno para si ou para suas visitas;
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 Conscientize seus parentes e empregados sobre a importância da integração de todos no sistema de segurança 
adotado pelo condomínio;

 Não se exponha desnecessariamente; somente desça à portaria quando o assunto lhe for pertinente;
 Avise a portaria para que receba suas encomendas, enviando-lhes o cheque ou dinheiro para o pagamento, se for o 

caso;
 Evite comentar sobre sua vida íntima, seus bens, patrimônio e ganhos na frente de estranhos ou até mesmo de 

funcionários;
 Criar um gesto ou até mesmo uma “careta”, comum a todos os condôminos, a ser adotado quando forem atender à 

porta através do olho mágico, para avisar os demais moradores que se encontra naquele momento sob ameaça de 
assaltantes;

 Ao entrar ou sair do prédio, observe se há pessoas nas proximidades. Caso perceba alguma movimentação estranha, 
não entre ou saia, ligue imediatamente para a polícia, avise seus familiares e o porteiro;

 Aguarde para entrar ou sair se o porteiro estiver identificando um estranho;
 Antes de entrar na garagem, verifique se há algum veículo atrás do seu, se está em situação suspeita ou se seus 

ocupantes são moradores do condomínio. Ao sair, também observe se há alguma situação de suspeição;
 Se o portão da garagem funciona através de acionamento automático, aguarde para que a porta esteja totalmente 

fechada antes dese dirigir para sua vaga;
 Ao estacionar seu veículo na garagem ou na rua, nunca o deixe aberto e nem com objetos de valor à vista, ligue sempre 

o alarme do seu veículo;
 Procure conhecer os hábitos de seus vizinhos e se relacionar bem com eles.

Com relação aos empregados domésticos:
 Na contratação de novos funcionários entreviste um de cada vez, de preferência na portaria. Nunca os leves ao 

apartamento;
 Obtenha o máximo de informações possíveis sobre o candidato e solicite atestado de antecedentes e referências 

pessoais de todos os funcionários a serem contratados;
 Oriente seus funcionários para que nunca comentem sobre seus hábitos;
 Acautele-se com funcionários que aceitam trabalhar ganhando pouco e passam imagem de muito eficientes. Observe-

os atentamente, principalmente em relação à mudanças de comportamento;
Com relação à segurança do lar:
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 Evite deixar as chaves da sua residência, bem como seus objetos pessoais na portaria do condomínio, se for ocaso 
deixe-os com um vizinho de confiança;

 Em casos de perda das chaves, troque imediatamente as fechaduras ou cilindros;
 Ao mandar fazer cópias das chaves presencie pessoalmente sua reprodução;
 Evite deixar recados na portaria ou bilhetes afixados na porta da residência quando for passar um final de semana fora;
 Em caso de viagem mais prolongada, providencie uma pessoa de sua inteira confiança para tomar conta da residência 

ou mesmo peça ajuda a um vizinho para olhar seu apartamento;
 Caso resida nos dois primeiros andares do prédio, proteja as áreas de acesso com grades reforçadas;
 Instale olho mágico de 180° nas portas que dão acesso às partes externas de sua residência;
 Utilize nas portas trincos e trancas complementares, dando preferência a fechaduras quádruplas;
 Atente também, para as janelas, complementando as fechaduras com trancas especiais;
 Antes de se deitar, à noite, revise o fechamento de portas e janelas;
 Instale alarmes com dispositivos sonoros nas principais entradas da residência;
 Mantenha sempre em perfeito funcionamento os meios de comunicação, tais como telefones e interfones;
 Atente para atos e condições inseguras a fim de evitar acidentes dentro de seu lar.

Dicas de segurança aos funcionários:
 Participe do sistema de segurança do condomínio;
 Obedeça às ordens e normas relativas à segurança;
 Preencha corretamente os relatórios existentes, querseja de serviço ou das condições de segurança do condomínio;
 Traga sempre informações e sugestões para a melhoria de seu serviço e das condições de segurança do condomínio;
 Fique sempre atento para o que acontece no prédio, observando se há alteração na rotina do condomínio;
 Não converse com estranhos, e, em hipótese alguma, forneça informações sobre o condomínio e os moradores;
 Não se impressione com boa aparência e suposta autoridade. Observe se o traje combina com a aparênciae também 

com o modo da pessoa falar;
 Observe bem as pessoas, fique atento para algum volume suspeito no corpo do indivíduo, principalmente na situação 

de porte de arma;
 Redobre a atenção nos horários de maior movimento, que normalmente são das 06h às 09h, das 11h às 14h e das 17h 

às 20h, tomando especial cuidado no período da manhã;
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 Quando houver imóvel a ser locado ou vendido, exija o aviso antecipado sobre a visita, além da presença do 
proprietário ou de corretor de imóvel devidamente registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e 
que esteja vinculado a uma corretora ou administradora credenciada;

 Suspeite de funcionários públicos, inclusive policiais, em carros particulares, querendo entrar no prédio (exceto em 
situações emergenciais), sem a devida identificação. Não abra a porta sem autorização, chame o síndico e exija 
mandado judicial;

 Suspeite também de pessoa se dizendo oficial de justiça, que queira forçar a entrada no condomínio sem querer 
apresentar identificação e nem o mandado judicial;

 Inteire-se das diferentes artimanhas utilizadas pelos infratores da lei;
 Sempre consulte o morador sobre a viabilidade de autorização de entrada de visitantes ao condomínio;
 Nos horários de limpeza e recolhimento de lixo, mantenha as entradas do condomínio fechadas;
 Leve todos os problemas referentes ao serviço ao morador responsável pela área ou ao síndico.

Cuidados na portaria:
 A portaria deverá estar sempre fechada, e  localizada dentro dos limites do condomínio, não devendo avançar em área 

externa à grade ou muro de proteção;
 Permaneça sempre em seu posto de trabalho, evitando deslocar-se para prestar serviços particulares a condôminos, 

mesmo que seja na área do condomínio;
 Nunca abandone seu posto de trabalho para atender estranhos no portão ou através das grades, dando condições para 

ser imobilizado por arma de fogo;
 Não permita que pessoas estranhas adentrem ao portão para conversar com o porteiro ou outro funcionário pela janela 

de sua guarita,mesmo que seja para completar a identificação ou motivo de visita;
 Durante a noite, mantenha o interior da portaria com pouca luz. O exterior deve estar bem iluminado;
 Tenha sempre à mão a lista de telefones úteis.
 Se houver sistema de CFTV em seu prédio, é importante dar atenção aos monitores, porém não se distraia a ponto de 

prejudicar o trabalho;
 Não assista TV na portaria durante o serviço, assim como evite uso de rádio em volume alto;
 Domine o manejo dos equipamentos que estão sob sua responsabilidade.

voltar
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11 – COMO AGIR EM CASO DE INCÊNDIO
Lembre-se que a melhor defesa é o ataque imediato

1- Tarefas prioritárias a serem realizadas em caso de incêndio: 
Com calma e conhecimento do assunto, você poderá evitar grandes catástrofes, salvando a vida de muitos... além da sua. 

1- Tarefas prioritárias a serem realizadas em caso de incêndio: 
Com calma e conhecimento do assunto, você poderá evitar grandes catástrofes, salvando a vida de muitos... além da sua. 

1- Tarefas prioritárias a serem realizadas em caso de incêndio: 
Com calma e conhecimento do assunto, você poderá evitar grandes catástrofes, salvando a vida de muitos... além da sua. 

a- Combater o fogo com extintores portáteis e, 
se necessário, com as mangueiras dos andares 
superior e inferior, iniciando o ataque o mais 
rapidamente possível. 

a- Combater o fogo com extintores portáteis e, 
se necessário, com as mangueiras dos andares 
superior e inferior, iniciando o ataque o mais 
rapidamente possível. 

As pessoas que trabalharem no combate ao fogo devem: 
- ter cuidado de usar o extintor certo no início; 
- usar um lenço como máscara ( se possível molhado) junto ao nariz e à boca; 
- sempre que possível, manter molhadas as roupas, cabelos e sapatos.

b- Cortar a corrente elétrica, a fim de poder 
usar qualquer tipo de extintor e evitar que 
curtos-circuitos provoquem novos focos de 
incêndio. 

b- Cortar a corrente elétrica, a fim de poder 
usar qualquer tipo de extintor e evitar que 
curtos-circuitos provoquem novos focos de 
incêndio. 

- as pessoas que trabalharem no combate ao fogo podem fazer esse trabalho, uma vez que, 
normalmente, os extintores ficam próximos aos quadros de força. 

c- Avisar os Bombeiros: não espere que o fogo 
adquira vulto para telefonar aos Bombeiros, 
ainda que seja quase evidente a possibilidade de 
apagá-lo. 

c- Avisar os Bombeiros: não espere que o fogo 
adquira vulto para telefonar aos Bombeiros, 
ainda que seja quase evidente a possibilidade de 
apagá-lo. 
d- Evacuar as pessoas que não possam ajudar.d- Evacuar as pessoas que não possam ajudar.
2. Procedimentos2. Procedimentos2. Procedimentos

AMBIENTE ESFUMAÇADO Procure sair rastejando e respirando bem junto ao piso; 
se possível, respire através de um pano molhado. 
Procure sair rastejando e respirando bem junto ao piso; 
se possível, respire através de um pano molhado. 

SE SUAS ROUPAS SE 
INCENDIAREM, JOGUE-SE 
NO CHÃO E ROLE 
LENTAMENTE. 

Elas se apagarão por abafamento. Elas se apagarão por abafamento. 

IMPROVISE LENÇOS 
MOLHADOS JUNTO AO 
NARIZ E À BOCA 

Funcionam como filtros, evitando a intoxicação. Funcionam como filtros, evitando a intoxicação. 

NUNCA TIRE AS ROUPAS: Elas protegem seu corpo e retardam a desidratação. Tire apenas a gravata ou desaperte-a. ( OBS.: exceção feita a roupas de 
nylon, que devem ser tiradas por serem muito inflamáveis). 
Elas protegem seu corpo e retardam a desidratação. Tire apenas a gravata ou desaperte-a. ( OBS.: exceção feita a roupas de 
nylon, que devem ser tiradas por serem muito inflamáveis). 

NÃO SUBA: 
-Procure sempre descer pelas escadas. 
-A melhor medida é a evacuação para baixo e pelas escadas. 
-Alguém deve tomar a iniciativa de liderar o pessoal, a fim de evitar o pânico. 

-Procure sempre descer pelas escadas. 
-A melhor medida é a evacuação para baixo e pelas escadas. 
-Alguém deve tomar a iniciativa de liderar o pessoal, a fim de evitar o pânico. 
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NUNCA USE OS 
ELEVADORES 

Como já foi dito, o quadro de força pode ser desligado tão logo o incêndio se inicie. Além disso, os curtos-circuitos que 
normalmente ocorrem, poderão parar os elevadores. 
Como já foi dito, o quadro de força pode ser desligado tão logo o incêndio se inicie. Além disso, os curtos-circuitos que 
normalmente ocorrem, poderão parar os elevadores. 

PARA ATRAVESSAR EM 
BARREIRA DE FOGO: 

- molhe todo o corpo, roupas e sapatos; 
- encharque uma cortina e enrole-se nela (cuidado: não use cortinas de nylon) 
- molhe um lenço e amarre-o junto à boca e ao nariz 
- atravesse o mais rápido que puder 

- molhe todo o corpo, roupas e sapatos; 
- encharque uma cortina e enrole-se nela (cuidado: não use cortinas de nylon) 
- molhe um lenço e amarre-o junto à boca e ao nariz 
- atravesse o mais rápido que puder 

CASOS EXTREMOS Vá para a janela e procure chamar atenção. 
Não salte. Mantenha a calma e atenda as instruções do pessoal de salvamento.
Vá para a janela e procure chamar atenção. 
Não salte. Mantenha a calma e atenda as instruções do pessoal de salvamento.

voltar
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12 - O USO DO ELEVADOR
A infiltração de água nas instalações é prejudicial ao funcionamento do elevador.

Manter secos, permanentemente:
Casa de máquinas;
Caixa de passagem;
Poço e
Cabina.
Evitar lavagem de piso ou paredes em halls  e corredores próximos aos elevadores.

O acesso à casa de máquinas, ao poço e à caixa de passagem só deve ser permitido a pessoas habilitadas, de preferência da própria 
conservadora.    A chave que permite o acesso a esses locais deve permanecer com o zelador da edificação.

A abertura da porta de pavimento, com chave especial, deve ser feita apenas por pessoas habilitadas, de preferência da própria 
conservadora.    A chave deve permanecer com o zelador da edificação.

Em caso de incêndio, não utilizar os elevadores.    O abandono do edifício deve ser feito pelas escadas.    Os elevadores devem ser 
conduzidos ao pavimento térreo e depois desligados com as portas abertas.

Se o elevador para entre andares, as pessoas retidas em seu interior devem:
Manter a calma.   A situação não oferece perigo iminente;
Acionar o botão de alarme a fim de atrair a atenção e/ou usar o interfone para pedir ajuda;
Solicitar que se chame imediatamente a conservadora, cujo telefone deverá estar afixado no elevador, ou o Corpo de Bombeiros, 
telefone 193;
Aguardar calma e passivamente o resgate seguro.

IMPORTANTE:
Em hipótese alguma force portas ou tente sair por conta própria.
Somente pessoas habilitadas da conservadora ou do Corpo de Bombeiros podem efetuar resgate seguro.
Cada elevador possui duas chaves de força: uma na casa de máquinas e outra no quadro de entrada de força do edifício.   Em 
qualquer hipótese de resgate, uma das duas chaves de força precisa estar desligada.
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Respeitar a capacidade máxima de transporte do elevador.   É obrigatório afixar no interior da cabina o número máximo de pessoas e peso 
máximo permitido. O excesso de lotação e o excesso de carga acarretam desgaste prematuro do equipamento.

As crianças devem ser orientadas a usar o elevador com segurança, evitando brincadeiras, pulos ou movimentos bruscos.    Os usuários, 
principalmente as crianças, devem posicionar-se no elevador afastados da porta da cabina.
Os usuários devem estar atentos às irregularidades no funcionamento dos elevadores.    Qualquer irregularidade deve ser comunicada 
imediatamente à firma conservadora.    O número do telefone da firma conservadora fica afixado no interior da cabina do elevador.

Antes de abrir a porta do pavimento, certificar-se da presença, no andar, da cabina do elevador.
Sempre que houver necessidade de transportar cargas pesadas, como cofres, convocar a firma conservadora para orientar a operação.

VERIFICAÇÃO
1. A porta do pavimento só pode abrir quando a cabina do elevador estiver parada no respectivo andar.

2. O elevador só pode trafegar com as portas totalmente fechadas.

3. Todos os visores de portas devem Ter grades de malha fina ou vidros não estilhaçáveis.

4. Não deve haver no interior da cabina do elevador elementos estranhos ao mesmo, que possam causar danos aos usuários em caso de 
parada brusca.   Exemplos:  espelhos estilhaçáveis, elementos decorativos salientes ou pontiagudos etc.

5. O elevador não deve parar entre andares.

6. Não deve haver desnivelamento (degraus) entre a cabina e o pavimento.

7. O elevador deve atender todas as chamadas da cabina e dos pavimentos.

8. A cabina não pode “BALANÇAR” muito no percurso nem fazer ruído excessivo.

9. Recomenda-se que toda cabina tenha iluminação de emergência, que é obrigatória nos elevadores aprovados a partir de junho de 1985.

10. O alarme da cabina precisa estar totalmente em condições de uso.

IMPORTANTE:
 Todos os elevadores devem Ter afixadas na cabina as seguintes informações:
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 Chapa da Prefeitura do Município de São Paulo, com o número do aparelho.  Essa chapa geralmente é afixada no alto da cabina, sobre a 
porta;

 Capacidade máxima do aparelho, com número máximo de pessoas e peso máximo permitido;
 Nome da Firma Conservadora, com endereço e telefone.

O QUE EVITAR NA UTILIZAÇÃO DO ELEVADOR
1. Puxar a porta de pavimento sem a presença da cabina no andar.
2. Apressar o fechamento das portas, puxando-as ou empurrando-as.
3. Apertar várias vezes o botão de chamada.
4. Chamar vários elevadores ao mesmo tempo.
5. Fumar dentro do elevador.
6. Brincadeiras, pulos e movimentos bruscos.
7. Colocar as mãos nas grades de proteção dos visores das portas.
8. Abrir a porta de pavimento com os pés.
9. Segurar a porta aberta mais do que o tempo necessário para embarque ou desembarque.
10. Bloquear o fechamento das portas com objetos.
11. Apertar o botão de emergência desnecessariamente.

voltar
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13 – TELEFONES ÚTEIS
Empresa/Órgão Telefone Site/Link
BOMBEIROS 193 www.cbm.df.gov.br
POLÍCIA MILITAR DO DF 190 www.pmdf.df.gov.br
POLÍCIA CIVIL DO DF 197 www.pcdf.df.gov.br
SAMU 192 www.samu192df.com.br
JUSTIÇA VOLANTE 0800 644 2020 www.tjdft.jus.br
ZOONOSES 3341-1900/1682 www.saude.df.gov.br
DEFESA CIVIL 3355-8199 www.defesacivil.df.gov.br/
CEB 0800 61 0196 www.ceb.com.br
CAESB 115 www.caesb.df.gov.br/
DETRAN 154 www.detran.df.gov.br
PM AMBIENTAL 0800 113 500 www.pmambientalbrasil.org.br
METRÔ 3353-7373 www.metro.df.gov.br
DF TRANS 156 opção 6 www.dftrans.df.gov.br
DOAÇÃO DE ORGÃOS 3325-5055 www.saude.df.gov.br
PROCON 151 www.procon.df.gov.br
PASSAPORTE 3245-1288 www.dpf.com.br
FARMÁCIAS DE PLANTÃO 132
GDF ATENDIMENTO AO CIDADOA 156 www.df.gov.br
PROGRAMAÇÃO FIMES 3481-0139

voltar
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