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condomínios

A palavra condomínio traduz copropriedade de algo, significa em sua 
essência propriedade em comum, no caso aqui, um imóvel. Conviver em 
condomínio exige uma mentalidade diferente de seus moradores, uma vez 
que existem áreas de uso comum (diferentemente do que encontramos 
nas casas) e áreas privativas. O direito de uso da uma área comum e obriga-
ção de conservar o que é de todos são condições básicas para vida em con-
domínio, traduzindo o respeito mútuo entre os condôminos.

Em termos de prioridade, cada área privativa corresponderá uma parte, 
denominada fração ideal, da área comum. Para o mantenimento da ordem 
e estrutura do condomínio todos os condôminos devem contribuir para 
suas despesas, além de acatar a Convenção, Regulamento Interno e deci-
sões das Assembléias.

1.1
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convenção 1.2

A Convenção é o conjunto das obrigações e direitos, que regulamenta o 
comportamento e o rateio de despesas dos condôminos. Estabelece as 
normas de utilização das áreas privativas e de uso comum, visando resguar-
dar, o condomínio e a moralidade no ambiente. Alguns do itens que com-
põem a Convenção: elaboração do Regulamento Interno; forma de escolha 
e destituição do corpo diretivo; prazo, quorum e formas de convocar assem-
bléias; forma das contribuições para despesas; forma de alteração da con-
venção; atribuições do(a) síndico(a); como utilizar os objetos e serviços 
comuns; forma e prazo das aprovações das contas financeiras; proibições, 
como alteração da fachada e utilização das unidades contrariando a finali-
dade do prédio.

A Convenção do condomínio, para ser aprovada ou modificada, exige o voto 
de no mínimo dois terços das frações ideais de condôminos que compõem 
o condomínio. Todos devem acatar e obedecer à Convenção que, por sua 
vez, não deve contrariar a Lei n. 4.591/64, conhecida como a Lei do Condomí-
nio. Sendo que esta foi a base referencial para a elaboração deste eBook.
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regulamento interno

O Regulamento Interno, também conhecido como Regimento Interno, é o 
conjunto de normas e procedimentos referentes ao comportamento e à 
conduta dos moradores e frequentadores. Este Regulamento disciplina o 
uso das áreas comuns e soluciona os problemas mais corriqueiros do con-
domínio, inclusive, penalidades aos infratores. O Regulamento Interno não 
pode contrariar a Convenção, sob pena de ser considerado nulo.

O Regulamento Interno normalmente consta da própria Convenção, sendo 
feito em documento separado. Pode ser aprovado através da Assembléia 
Geral, desde que obedecido o quorum previsto na Convenção, quando esta 
estipular. A Convenção e o Regulamento, com o passar do tempo, tendem a 
desatualizar-se. É recomendado ao condomínio promover revisões periódi-
cas nesses textos de modo a garantir que estejam de acordo com a dinâmi-
ca do condomínio.

1.3
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assembléia geral 1.4

A Assembléia Geral é uma reunião deliberativa onde os principais temas de 
interesse do condomínio são discutidos para eventual tomada de decisão. O 
síndico não deve realizar Assembléias apenas para cumprir uma diretriz do 
condomínio, mas sim estabelecer Assembléias estruturadas, com pauta, 
para tirar o maior proveito dessas reuniões. Muitos condôminos não compa-
recem às Assembléias pois não convivem bem com reuniões muito exten-
sas ou complexas. Com pauta ordenada de assuntos e cumprindo essa 
pauta, além de a condução da reunião ser mais eficiente, facilita que os con-
dôminos lidem melhor com os encontros, tornando-os mais atrativos. O 
progresso vai gerar em todos uma sensação de satisfação, de que estão 
seguindo no caminho certo.

Existem dois tipos de Assembléias, a Assembléia Geral Ordinária (AGO) e a 
Assembléia Geral Extraordinária (AGE). Para ambas as boas práticas são 
bem-vindas. Além da pauta planejada e devidamente seguida, existem 
outras dicas de como podemos ter mais participantes nas Assembléias:

Divulgue exaustivamente e procure obter o compromisso da presen-
ça dos condôminos. Essa divulgação pode ser feita nos murais do 
condomínio, nos elevadores/escadas, por meio de aplicativo de 
comunicação com os condôminos, recados nas caixas de correspon-
dência, entre outros.

Tenha sempre a mão a Convenção e o Regulamento Interno para 
eventuais consultas. Até mesmo o síndico não vai lembrar de todos os 
detalhes que regem o dia a dia do condomínio e nas Assembléias é 
muito comum surgirem dúvidas ou sugestões que remetem a estes 
documentos.

Conduza a reunião de modo a não se desviar dos assuntos pautados. 
A ordem gera o progresso na resolução das questões importantes. 
Mantenha o pulso firme, pois é muito comum assuntos serem desvia-
dos para problemas/questões individuais dos condôminos.

Exponha com clareza os assuntos da pauta e ouça as opiniões dos 
condôminos antes de colocá-los em votação. Tenha empatia, pois 
não por ser o gestor do condomínio, o síndico é dono da verdade.
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utilização

Sobre a Utilização do condomínio, todos os participantes deste desfrutam 
de espaços e equipamentos comuns, como exemplos: hall social, acade-
mias, salão de festas, piscinas, churrasqueiras, entre outros.

Atente-se! Pois, mesmo nas áreas privativas, a liberdade do morador não é 
total, embora maior. Tenhamos em mente que um condômino não poderá 
afetar a liberdade de outro.

Na teoria esse é um conceito simples e objetivo. Contudo, cada indivíduo 
tem sua visão de certo e errado, muitas vezes não se sentirá importunando 
outro morador com seu comportamento. Na hora de um conflito, é natural 
do ser humano defender seu ponto de vista e interesses. Com o objetivo de 
equacionar os embates, antes mesmo que ocorram, e disciplinar os direitos 
e os deveres de cada um no convívio em condomínio, existem os três docu-
mentos básicos citados anteriormente: a Lei do Condomínio (Lei n. 4591/64), 
Convenção e Regulamento Interno.

1.5
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corpo diretivo 1.6

O corpo diretivo de um condomínio é composto pelo síndico, subsíndico e 
conselho consultivo. Esse tripé traz inúmeras vantagens, já que qualquer 
gestão é apoiada por parceiros internos. O síndico sozinho vai fazer muita 
coisa boa pelo condomínio, mas apoiado por bons parceiros vai fazer ainda 
mais, certamente.

Existe, também, o fato que o síndico tem direito a férias ou pode se ausentar 
por qualquer motivo pessoal, e nesses períodos as coisas não podem parar. 
Na ausência do síndico, o subsíndico assume imediatamente o seu papel, 
respondendo oficialmente pelas suas atribuições.

Mas quais são as atribuições do síndico?



síndico

É o representante legal do condomínio, exercendo sua administração asses-
sorado pelo conselho consultivo e subsíndico. Todos estes são eleitos pela 
Assembléia Geral. O síndico pode ser condômino ou pessoa física ou jurídica 
estranha ao condomínio, salvo disposição contrária na Convenção. 

O síndico será eleito pela forma e prazo previstos na Convenção, sendo que 
um mandato não pode exceder dois anos, entendamos que é permitida a 
reeleição. Dentre as principais atribuições de um síndico:

Exercer a administração interna do prédio, referendo à vigilância, morali-
dade e segurança.
Representar o condomínio em juízo ou fora dele, defendendo os interes-
ses comuns.
Selecionar, admitir e demitir funcionários fixando-lhes os salários de 
acordo com a verba do orçamento do condomínio, respeitando o piso 
salarial da categoria.
Colocar em prática as multas estabelecidas na Lei, na Convenção ou no 
Regulamento Interno.
Prestar contas em assembléias.
Guardar toda documentação contábil dentro do prazo da lei.
Arrecadar as taxas Condominiais.
Gerir inadimplência, proceder à cobrança executiva contra os devedores;
Escolher empresas prestadoras de serviços ou terceiros para execução das 
obras que interessem ao edifício, desde que aprovadas por assembléia;
Contratar o seguro contra incêndio e demais seguros que estejam em 
alinhamento com os condôminos;
Convocar as assembléias geral ordinária e extraordinária;
Comunicar aos condôminos o que foi deliberado nas assembléias;
Praticar os atos que lhe atribuírem a Lei do Condomínio, a Convenção e o 
Regimento Interno.

Por seu empenho e dedicação o síndico terá direito a remuneração, se esti-
ver previsto em convenção, ficando determinado, na Assembléia que o 
eleger, se ficará isento da taxa do condomínio ou se receberá algum tipo de 
honorário. Reforça-se que o síndico não é funcionário do condomínio, muito 
embora possa contribuir para a previdência social individualmente.

1.7
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subsíndico e conselho 1.8

O subsíndico é o representante eleito por assembléia, que tem como função 
substituir o síndico em suas ausências. Mesmo na presença do síndico, o 
subsíndico é uma figura importante e pode apoiar na gestão e - principal-
mente - no relacionamento com os condôminos. Nem todos os condomí-
nios prevêem o cargo de subsíndico, caso seja uma prática a seguir, esta 
deve constar da Convenção.

O Conselho Consultivo é o órgão de consulta e assessoramento do síndico, 
composto por três condôminos, com mandato que não poderá exceder dois 
anos, permitida a reeleição. É fortemente recomendada a existência do con-
selho, pois, além de deliberar e opinar sobre problemas do condomínio, 
apóia na fiscalização da atuação do síndico.

Muitas vezes um Conselho Consultivo participativo pode evitar que o síndi-
co incorra em uma falha na sua gestão. Com essa parceria o síndico poderá 
salvaguardar sua imagem, visto que todas as despesas são acompanhadas 
por um conselho que vê, antes de tudo, os reais interesses dos condôminos, 
avaliando gastos, necessidades, capacidade de pagamento dos moradores 
no caso de benfeitorias, entre outras medidas.
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orçamento

Todo condomínio deve ter uma previsão orçamentária, ou seja, quanto pre-
tende gastar com cada elemento ou item de despesa, além do apontamen-
to previsto de recebíveis que serão necessários para cobrir esses custos. O 
síndico tem como uma de suas atribuições elaborar essa previsão orçamen-
tária, apresentando-a para discussão e aprovação em Assembléia Geral.

Em razão de eventuais instabilidades econômicas e reajustes de preços por 
fornecedores não previstos em contrato é difícil elaborar uma previsão que 
seja de longo prazo. Comumente essa previsão orçamentária é feita por um 
período pequeno, geralmente ano a ano, ou a Assembléia autoriza o síndico 
e o conselho consultivo a reajustar periodicamente o orçamento, dentro de 
parâmetros previamente definidos. Indicadores que podem servir para rea-
justes orçamentário são: IGP/M, INCC ou outro. Com base na previsão orça-
mentária é feito o rateio das quotas condominiais que serão as receitas do 
condomínio. Em seguida, emitem-se os recibos e controlam-se os paga-
mentos. Mas, como teremos certeza que estamos orçando algo minima-
mente próximos ao que será realizado nos meses seguintes e não errar a 
mão, tendo que gerar revisões orçamentárias e eventuais rombos de caixa?
Uma boa elaboração de orçamento pode tomar por base o consumo de 

2.1
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meses e anos anteriores. Se você está de frente ao primeiro mandato de sín-
dico no condomínio e não tem histórico para se basear troque informações 
com síndicos de prédios vizinhos, preferencialmente do mesmo porte do 
seu. Pode ser uma excelente alternativa para evitar furos nesse orçamento. 
Ter que corrigir o orçamento no curso de um ano, por exemplo, pode gerar 
um desgaste considerável com os condôminos, pois tende a impactar nas 
tarifas condominiais.

Se o síndico está apoiando sua gestão com uma administradora de condo-
mínios parceira, peça a esta que entregue o orçamento pelo menos 5 dias 
antes da Assembléia para examiná-la atentamente. Exiba o orçamento e 
discuta a proposta previamente com os conselheiros. Quando chegarem a 
versão final do orçamento faça chegar cópias da proposta aos condôminos 
para ela ser votada, juntamente com o edital de convocação da Assembléia.
 
Uma boa prática na construção de um orçamento é prever uma margem de 
segurança em torno de 10% para que o caixa não fique negativo em virtude 
de pequenas flutuações na economia. Quando orçar um fornecedor de pro-
duto ou serviço, para compor o orçamento geral do condomínio, se possível, 
realize comparações. Colete dois ou três orçamentos, de diferentes empre-
sas, para fornecimento ou realização de determinada obra ou serviço.
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receitas 2.2

Diferentemente de uma empresa que pode gerar receitas vendendo produ-
tos ou serviços, o condomínio gera receita a partir do pagamento das taxas 
condominiais, rateios, aplicações de multas ou rendimentos de investimen-
tos. As taxas condominiais são resultado da soma de todos os custos e des-
pesas previstas, dividido pelo número de unidades que compõem o condo-
mínio. Considere que devemos ponderar o tamanho dessas unidades. Uma 
unidade privativa com maior metragem quadrada vai pagar uma taxa con-
dominial maior que outra unidade que possui menor metragem.

Os rateios são chamadas de capital para que possa ser implementada uma 
ação de melhoria ou correção no condomínio. Rateios são necessários, 
muitas vezes, para cobrir uma despesa extraordinária que não conseguirá 
ser suprida com as verbas ordinárias previstas em orçamento.

As multas também são uma fonte de receita do condomínio. No próximo 
volume do Manual do Síndico, falaremos em mais detalhes das multas e 
suas aplicações, mas, quando aplicada e gerando caixa para o condomínio 
cabe a gestão definir o que fazer com esse dinheiro arrecadado. Alguns con-
domínios usam essa verba para cobrir despesas menores do dia a dia que 
fogem ao orçamento, para não ter que consumir os 10% de margem de 
segurança que comentamos no tópico anterior. Por exemplo, um condômi-
no que chegou a ser multado por ultrapassar o horário de silêncio das 22h 
no salão de festas, terá o dinheiro da multa revertido para pequenos reparos 
nesse salão, como troca de copos quebrados, compra de talheres, reparos 
na mobília, pintura, entre outros.

Outra fonte de entrada nos caixas dos condomínios é o investimento. Imagi-
nemos que estamos arrecadando as taxas, sem inadimplência, que seu 
orçamento previsto está sendo executado abaixo do previsto por trocas de 
fornecedores e está sobrando dinheiro todos os meses. É prática comum 
em algumas gestões investir esse dinheiro, ao invés de deixá-lo na conta 
caixa apenas esperando ser gasto nos meses posteriores. A longo prazo essa 
receita investida pode ajudar na manutenção e melhorias do condomínio, 
evitando chamadas extras e novos rateios.



inadimplência

A inadimplência é um dos piores inimigos da gestão financeira. Como 
gestor espera-se arrecadar o previsto para honrar os compromissos orçados 
do condomínio, aí nos deparamos com o não pagamento desses compro-
missos. Temos dois problemas a partir daí. O primeiro é equilibrar as contas 
para conseguir pagar tudo que é necessário com a verba que já foi arrecada-
da e uma reserva de caixa que o condomínio tenha. Outro problema opera-
cional é ter que correr atrás dos devedores para quitar seu compromisso, 
isso causa um desgaste ao gestor. A maioria das pessoas não tem o perfil de 
cobrança, não se sente confortável em cobrar, mesmo que esteja no direito. 
Seja firme e siga nas cobranças devidas pela saúde das contas e pelo bem 
do condomínio.

Por comprometer o orçamento do condomínio e onerar os demais condô-
minos pagantes o síndico deve ser rápido acionando o devedor. Siga para o 
diálogo e notificação oficial, como email ou plataforma de comunicação do 
condomínio. Caso não tenha resposta não hesite em acionar o devedor na 
justiça, uma vez que esse é um direito do condomínio. Isto feito, mas sem 
retorno do devedor, tenha serenidade para não passar dos limites.

Não são permitidas ao síndico outras penalidades aos inadimplentes além 
da multa e demais penalidades previstas em lei. É ilegal cortar interfone de 
sua unidade, interromper o fornecimento de água, luz ou gás, ou restringir 
o acesso do condômino devedor às dependências e equipamentos. Atitu-
des como essas podem acarretar no constrangimento do devedor e ele se 
voltar com uma ação judicial contra o condomínio.

É proibido, também, afixar listas com os nomes dos devedores em áreas 
comuns do condomínio. Não é seu papel dificultar a negociação do débito, 
isso também pode acarretar ações judiciais contra o síndico, consequente-
mente contra o condomínio. Descontos na dívida ou isenção de multas só é 
seguro realizar com anuência de Assembléia. Caso contrário, o síndico que 
permitir agir dessa maneira, poderá ter que repor a diferença concedida 
como desconto com dinheiro do próprio bolso.

2.3
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fundo de reserva

É possível prever, no orçamento condominial um saldo credor destinado a 
despesas imprevistas, pois a Convenção determina que 5% ou 10% do total 
arrecadado mensalmente sejam contabilizados na conta Fundo de Reserva, 
estabelecida na Lei do Condomínio. A quitação do Fundo de Reserva, é de 
responsabilidade, em princípio, do proprietário do imóvel. Caso haja neces-
sidade de reposição total ou parcial do Fundo de Reserva, devido à utiliza-
ção no custeio ou complementação das despesas ordinárias do condomí-
nio, a responsabilidade também é de um eventual locatário do imóvel, salvo 
se referente a período anterior ao início da locação.

Lembre-se que a Lei do Condomínio determina a não utilização do Fundo 
de Reserva para pagamento de despesas ordinárias, que são todos os 
gastos frequentes e indispensáveis para manutenção do condomínio. O 
Fundo de Reserva deve ser fixado quando da aprovação do orçamento, 
estabelecido de acordo com as condições financeiras do condomínio. 

Recomenda-se que o síndico faça aplicação financeira em nome do condo-
mínio, com aprovação do conselho consultivo ou pela Assembléia Geral, 
para maior segurança. Para movimentação da aplicação é necessária a 
aprovação dos condôminos reunidos em assembléia. Se a quantia do fundo 
de reserva for insuficiente para o pagamento de alguma despesa extraordi-
nária, o valor complementar deverá ser rateado entre os proprietários de 
cada unidade.

2.4
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despesas

As Despesas são os gastos que um condomínio tem que gerir. São divididas 
em despesas ordinárias e extraordinárias. As despesas ordinárias são as 
consideradas rotineiras, necessárias à manutenção do condomínio, as quais 
são pagas por todos os condôminos e locatários. Como exemplo dessas des-
pesas nós temos:

Despesas com pessoal: salários, férias, décimo terceiro salário, rescisões 
contratuais de trabalho.
Encargos sociais: INSS, FGTS, PIS, INSS de terceiros.
Despesas de Consumo: água, luz, gás, telefone.
Despesas de Manutenção e Conservação do Condomínio: elevadores, 
bombas, portões automáticos, interfones, piscina, jardim, antena coletiva, 
recarga de extintores.
Despesas Administrativas: honorários da administradora, impressos, 
correio, isenção do síndico.
Despesas com Materiais: de limpeza, peças de reposição, uniformes.
Despesas com Seguros.

Já as despesas extraordinárias são os gastos imprevistos e os gastos com 
benfeitorias, ambos nas áreas de uso comum. Vejamos alguns exemplos de 
despesas extraordinárias:

Despesas com Emergências: vazamentos hidráulicos, entupimentos, 
quebra de bombas d’água, elevadores, outros equipamentos.
Despesas com Benfeitorias: reformas nas churrasqueiras, aquisição de 
equipamentos para piscina.

2.5
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prestação de contas 2.6

Prestação é uma referência ao ato de entregar ou conceder a alguém aquilo 
que lhe corresponde. Prestar contas é entregar aos interessados (subsíndi-
co, conselho consultivo, condôminos) uma visão da sua gestão como síndi-
co. Ao prestar contas, deve-se apresentar balanços ou estados financeiros.

Na prestação de contas, pode acontecer que não exista acordo entre as 
partes no que toca a quantias e valores. Nesse caso, o síndico se verá na 
necessidade de ter de apresentar documentos onde fiquem devidamente 
justificadas e comprovadas suas contas.

No seu sentido mais amplo, a prestação de contas implica em informar ou 
dar explicações sobre algo, assumindo e responsabilizando-se por aquilo 
que se informa e, em muitos casos, respondendo a perguntas sobre o tema.
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gestão financeira

Gestão Financeira é o conjunto de procedimentos e ações administrativas 
vinculadas à análise, controle e planejamento de todas as atividades finan-
ceiras de um condomínio. O objetivo deste tópico é conectar os desafios da 
gestão financeira do síndico à uma ferramenta de gestão. Sugere-se que o 
condomínio adote uma solução tecnológica para gestão financeira, não 
ficando preso a controles manuais ou em planilhas em Excel desconexas.

Um software de gestão financeira para condomínios ou pequenas empresa 
vai trazer agilidade e segurança de dados no controle diário das despesas, 
receitas, controle de inadimplência, entre outras atividades. O tempo pre-
servado nos processos mais burocráticos vai estar disponível para ser inves-
tido no relacionamento com os condôminos e conselho consultivo e na 
gestão de outros pontos super importantes que serão tratados no segundo 
volume do Manual do Síndico promovido pela Rede Vistorias.

2.7
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rede vistorias

A Rede Vistorias é a maior rede de vistorias de imóveis do Brasil. Já são 
mais de 300 cidades atendidas e milhares de pessoas encantadas.

Estamos mudando a experiência na hora de alugar ou comprar um imóvel, 
eliminando a insegurança, os prejuízos e as dores de cabeça.




