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gestão e relacionamento

No primeiro volume do nosso Manual do Síndico, trouxemos alguns concei-
tos básicos e informações de gestão financeira. Neste segundo volume 
vamos reforçar alguns conceitos que são interligados diretamente com a 
gestão condominial e relacionamento com condôminos.

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. Estes expedientes são vitais para que todos, gestores 
e condôminos, possam ter o entendimento das dinâmicas do condomínio.

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. Ela também, esta-
belece as normas de utilização das áreas privativas e de uso comum, visan-
do resguardar, o condomínio e a moralidade no ambiente.

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. Esta lei foi a base referencial para a elaboração dos dois volumes do 
Manual do Síndico.
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alteração da fachada

Na convivência em condomínio cada morador vai ter seus anseios e vonta-
des. Quando cada uma entra no seu imóvel já começa a considerar quais 
ajustes e mudanças serão feitas no imóvel para que este fique com a “sua 
cara”. Alterações internas e externas podem ser consideradas, vamos tratar 
aqui sobre as alterações de fachada.

O síndico tem o papel de defender o patrimônio do condomínio, mantendo 
o prédio em boas condições, evitando a sua desvalorização por eventual 
falta de conservação geral, pintura ou por abusos que descaracterizem a 
sua fachada. Mercadologicamente, quando um morador interfere na facha-
da, destoando a harmonia visual da edificação, reduz a percepção de valor 
daquele imóvel.

Todas as regras que estão relacionadas a alteração de fachada são constan-
tes da Convenção do condomínio. Alguns itens, como ar-condicionado, 
sempre geram dúvidas de quanto impactam na alteração de fachada. Na 
Convenção, os locais de instalação desses aparelhos devem ser apresenta-
dos e padronizados de modo a não comprometer a estética da edificação 
ou fachada.

Outros dois itens duvidosos sobre alteração de fachada são: envidraçamen-
to da varanda e colocação de grades ou telas de segurança. A maioria dos 
condomínios admite o envidraçamento da varanda, quando essa alteração 
não afeta a harmonia da fachada segundo modelo padrão (cor, desenho e 
material) previamente aprovado em Assembléia. Da mesma forma, ocorre 
com as grades de proteção.

1.3

4



5

regulamento interno 1.4

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 do condomínio. Este Regulamen-
to disciplina o uso das áreas comuns e soluciona os problemas mais corri-
queiros do condomínio, inclusive, indicando quais penalidades serão aplica-
das a infratores.

O Regulamento Interno não pode contrariar a Convenção, sob pena de ser 
considerado nulo. É recomendado ao condomínio promover revisões perió-
dicas nesses textos de modo a garantir que estejam de acordo com a dinâ-
mica do condomínio.



animais de estimação

No Regulamento Interno são apontadas quais as condutas esperadas pelo 
condomínio para quem tem um animal de estimação. O síndico não pode 
proibir o morador de ter um animal de estimação, mas vai zelar para que o 
animal não perturbe a ordem, gerando desgaste com outros condôminos.

No referido documento deve constar como o condômino, que possui um 
animal de estimação, a exemplo um cão, deve se portar. Deve estar descrito 
como será o convívio do animal na áreas comuns, como: quais as áreas onde 
os animais podem circular, se o animal - acompanhado do condômino - 
pode usar o elevador social, se os animais devem usar coleira ou não. Outros 
pontos que já devem estar previsto no Regulamento Interno, ainda sobre o 
tema animais de estimação, é o que acontece se o animal fizer necessida-
des nas áreas comuns e como deve ser tratado o assunto barulho e mau 
cheiro, quando houverem.

Especialistas em direito condominial apontam que o condomínio, em seu 
Regulamento Interno, não pode restringir determinadas raças e nem o 
porte dos animais. Como exemplo, destacar no Regulamento Interno que 
seu cão deva ser carregado no colo nas áreas comuns, induz a acreditar que 
a pessoa não pode ter um cachorro de porte um pouco maior. Apesar disso, 
os mesmos especialistas, destacam que o importante mesmo é que os ani-
mais não interfiram no bem-estar da comunidade.

1.5
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assembléia geral 1.6

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, deve estabelecer Assembléias estruturadas, com pauta, para 
tirar o maior proveito dessas reuniões.

Mesmo sendo um momento importante no cotidiano do condomínio, onde 
muita coisa pode ser colocada na mesa para debate, muitos condôminos 
não comparecem às Assembléias pois não convivem bem com reuniões 
muito extensas ou complexas. Com pauta ordenada de assuntos e a cum-
prindo, além de ser mais eficiente na condução da reunião, facilita que os 
condôminos lidem melhor com o encontro, tornando-os mais atrativos.

Tanto na Assembléia Geral Ordinária (AGO) quanto na Assembléia Geral 
Extraordinária (AGE) uma pauta planejada é bem-vinda e existem outras 
dicas de como podemos ter mais participantes nas Assembléias:

Divulgue exaustivamente a data da reunião nos murais do condomí-
nio, nos elevadores/escadas, por meio de app de comunicação com 
os condôminos, recados nas caixas de correspondência, entre outros.

Tenha a mão a Convenção e o Regulamento Interno para eventuais 
consultas. Até mesmo o síndico não vai lembrar de todos os detalhes 
destes documentos e nas Assembléias é muito comum surgirem 
dúvidas ou sugestões.

Não desviar a Assembléia dos assuntos pautados. Mantenha o pulso 
firme, pois é muito comum assuntos serem desviados para proble-
mas/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, por ser 
o gestor do condomínio, o síndico não é dono de todas as verdades.
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O corpo diretivo de um condomínio é composto pelo síndico, subsíndico e 
conselho consultivo. São essas pessoas que vão gerir o condomínio, capita-
neados pelo síndico. Ter esse tripé de atores traz inúmeras vantagens, já que 
a gestão do síndico 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. O conceito de inteli-
gência coletiva pode ser facilmente aplicado nesse cenário, várias cabeças 
pensam melhor do que apenas uma.

O Conselho Consultivo é o órgão de consulta e assessoramento do síndico, 
composto por 3 condôminos, com mandato que não poderá exceder 2 anos, 
permitida a reeleição. É fortemente recomendada a existência do conselho, 
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 síndico incorra em uma falha na sua gestão.

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, 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.

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. Vamos relembrar algu-
mas das atribuições do síndico?

1.7
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síndico 1.8

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.



administração interna, vigilância,
moralidade e segurança

O condomínio pode ser facilmente associado à figura de uma empresa tra-
dicional. Qualquer CNPJ precisa de um gestor responsável, não é mesmo? É 
por esse motivo que em vários momentos cotidianos de um condomínio o 
síndico vai ter que tomar decisões para manter a administração da empresa 
condomínio em ordem. Vigiar pela moralidade, bons costumes e segurança 
de todos também é seu papel.

Nem sempre o perfil do síndico vai agradar a todos os funcionários do con-
domínio e os condôminos - e está tudo bem. Faz parte do papel de um 
gestor ter que lidar com a aprovação e desaprovação de suas decisões. Lem-
bremos que decisões mais complexas são tomadas com a participação do 
Conselho Consultivo e até mesmo dos condôminos em assembléia. O síndi-
co não tem a liberdade de fazer o que bem entende. Vai sempre ter que 
zelar pelo bem do coletivo em detrimento de suas preferências particulares.
  

1.9
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segurança patrimonial
do condomínio

2.0

A segurança é um ponto muito delicado no cotidiano do condomínio. A vigi-
lância deve ser constante, pois nunca sabemos quando pode acontecer 
algo que questione a segurança. Não apenas o síndico, zelador ou porteiro, 
devem estar atentos e vigilantes constantemente, mas todos os condômi-
nos e funcionários do condomínio.

Para ser mais facilmente tratada e gerenciada a segurança pode ser dividi-
da em dois tópicos, a segurança patrimonial, que abordaremos agora, e pre-
venção de acidentes e incêndios, assuntos tratados em seguida. Cada con-
domínio tem suas peculiaridades e deve estudar o que melhor lhe cabe nos 
requisitos de segurança patrimonial. Podemos ter soluções que envolvam 
apenas os funcionários do condomínio, funcionários somados a tecnologia 
de monitoramento ou aquelas em parceria com empresas especializadas 
de segurança.

Outros detalhes podem ser apontados para serem levados em considera-
ção no plano de segurança patrimonial do condomínio. São eles: possuir um 
telefone na portaria para facilitar pedido de apoio em caso de situação 
adversa; ter um sistema de alarme que dispara em algum prédio vizinho nas 
emergências; instalar alarmes, sensores, circuitos de TV; disponibilizar para 
os responsáveis pela vigilância rádios transmissores e receptores; manter 
boa iluminação nos locais de acesso ao prédio; ter portões eletrônicos nas 
garagens; instalar espelhos côncavos nas portarias para melhor visão dos 
visitantes; confeccionar cartões de identificação para veículos dos condômi-
nos terem acesso às garagens.

No momento de alinhar quais funcionários circulam pelo condomínio, o sín-
dico poderá solicitar informações pessoais, como certidões negativas, inclu-
sive da Polícia. Isso se aplica a quem trabalha no condomínio e até mesmo 
nas unidades dos condôminos. O uso de crachás pelos funcionários do con-
domínio é recomendado. Nas portarias de acesso, sugere-se manter fichas 
dos funcionários das unidades com nome, número dos documentos e foto, 
facilitando assim as identificações e liberações de acesso.

Muitos condomínios, principalmente aqueles em cidades que possuem 
índice de violência considerável, restringem o acesso de entregadores de 
pizzas, compras, entre outros itens. Isso porque pessoas mal intencionadas 
podem, facilmente, interceptar situações de entrega e entrar no condomí-
nio com o consentimento do morador.

A entrada de pessoas estranhas ao condomínio, somente quando autoriza-
do pelo morador. Quando esse visitante estiver de moto ou carro, deve-se 
registrar o número da placa e vincular a unidade que se destina o visitante.

Há pouco falamos de como a segurança deve ser preocupação de todos. É 
papel do síndico conscientizar os condôminos que devem acatar as instru-
ções dadas pelos zeladores e porteiros quando conduzem uma situação de 
entrada de visitante, por exemplo. Mesmo que isso pareça algo bobo para o 
morador, já que está recebendo uma pessoa conhecida a ele, é o procedi-
mento que garante a segurança de todos.

Os moradores devem estar atentos também quando acessam o condomí-
nio pela garagem, verificando se há outro veículo atrás do seu e se os ocu-
pantes são conhecidos. Caso não sejam, os moradores não devem permitir 
que acessem livremente o condomínio sem antes se identificarem na 
entrada deste.
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política de pessoal

Como gestor do condomínio, também é de atribuição do síndico selecionar, 
admitir, administrar e demitir funcionários, quando necessário. É importan-
te o síndico estar atento ao fato que o bom tratamento dedicado aos funcio-
nários terá influência decisiva sobre a forma como eles tratam e são trata-
dos pelos condôminos.

A quantidade de funcionários que um condomínio deve ter é proporcional 
ao seu tamanho e a sua complexidade. Quando o síndico opta em ter 
menos funcionários que o ideal para seu condomínio, em vez de economia 
de pessoal, potencialmente terá custos adicionais com horas extras. Além 
de, inclusive, prejudicar a segurança, manutenção e limpeza, por conta da 
sobrecarga dos poucos funcionários.

No momento de contratar novos funcionários o síndico, caso tenha dificul-
dades na angariação e triagem de currículos, pode contar com o apoio de 
administradoras de condomínio. Estas farão o trabalho de recrutamento e 
uma pré seleção. Recomenda-se que, mesmo contratando uma empresa 
parceira, o síndico também deve entrevistar os candidatos. Para o cargo de 
zelador, questione ao candidato se tem conhecimentos gerais sobre eleva-
dores, extintores de incêndio, eletricidade e hidráulica. Estes são conheci-
mentos importantes para diversos desafios cotidianos de um condomínio.

Mesmo que seu condomínio tenha a oportunidade de contratar um zelador 
com muita experiência, não deixe de treiná-lo recorrentemente. Isso porque 
cada empreendimento vai ter suas peculiaridades. O condomínio precisa 
ter uma lista das tarefas diárias, semanais e mensais do cargo para garantir 
um monitoramento do trabalho mais simplificado.

2.1
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manutenção
predial preventiva

Este é um dos pontos mais importantes da gestão de um síndico. Um con-
domínio tem dezenas de itens que devem ser monitorados e realizados ma-
nutenção para que as garantias e assistências não sejam perdidas, além de 
mantê-los em uso correto para não gerar nenhum tipo de incidente. Refor-
çamos que o cargo de síndico é de muita responsabilidade.

Dos itens mais comuns que demandam manutenção preventiva, temos: 
elevadores, bombas hidráulicas, interfones, portões automáticos, antenas 
coletivas, geradores de energia, iluminação de emergência, hidrantes, extin-
tores de incêndio, luz piloto, pára raios, filtros de piscina, equipamento de 
sauna, jardins, equipamentos de segurança, botijões de gás, rede de gás 
canalizado, entre outros.

Comumente o zelador é quem verifica periodicamente esses itens e infor-
ma ao síndico sobre quaisquer irregularidades. Além desses pontos mais 
rotineiros, deve-se observar também o desgaste aparente do edifício em 
itens como rejuntamento de pisos e pastilhas, vazamentos de água, queima 
de lâmpadas e fusíveis, fixação de corrimão, degeneração de pintura e esco-
amento de águas pluviais.

Se o condomínio desejar ter um olhar mais profissional desses desgastes da 
edificação, nas suas áreas comuns ou unidades privadas, e precisar de um 
parecer detalhado para encaminhar o plano de manutenções, pode contar 
com a apoio da Rede Vistorias. Atuamos em mais de 350 municípios brasi-
leiros com vistorias para condomínios e mercado imobiliário.

2.2
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prevenção de acidentes
e incêndios

A legislação brasileira exige que um condomínio possua equipamentos de 
proteção contra incêndio. Equipamentos como iluminação de emergência, 
para facilitar a sinalização de escape, presença de hidrantes, extintores de 
incêndio, pára raios, corrimão nas escadas, caixa d’água conforme a área e 
popul. da edificação, rede elétrica em perfeito estado de funcionamento.

Alguns detalhes práticos devem ser trazidos a conhecimento dos síndicos. 
Destacamos sobre os procedimentos com relação a alguns equipamentos. 
Sobre a porta corta-fogo, nunca devemos deixá-la trancada com um cadea-
do. Devemos proibir o depósito de volumes em frente a hidrantes. Deve ser 
formada uma brigada contra incêndio, que pode ser treinada por um enge-
nheiro de segurança, por um bombeiro aposentado ou ainda por um bom-
beiro civil. Os extintores e mangueiras de incêndio devem passar por revisão 
periódica, sem falhas.

Não se abstendo das responsabilidades e atribuições rotineiras, o síndico 
consciente e atento tem tudo para gerir bem seu condomínio. Ignorar sinais 
de degradação na edificação ou relatos dos colaboradores a cerca de even-
tuais comprometimentos estruturais são escolhas erradas, lembremos 
sempre da responsabilidade que envolve o cargo de síndico.

2.3
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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.




