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O O síndico é o profissional responsável por grande parte da 

organização de um condomínio. Dentro de suas obrigações, estão 
atividades que variam desde ações rotineiras como, cuidar da 
piscina, manutenção de jardim, até o controle de segurança do 
prédio, envolvendo questões de leis e adequações jurídicas.

Se você é novo na área e vai começar agora a se aventurar nessa 
profissão que requer muita habilidade e eficiência, saiba que vem 
muito trabalho pela frente.

Após ser eleito em votação de assembleia, o novo síndico precisa 
ser rápido na hora de garantir que toda a documentação e processo 
de transição da antiga para a nova gestão aconteça corretamente.

A  partir deste momento, você é o representante legal do condo-
mínio, inclusive em juízo, quando solicitado. Muita responsabili-
dade, não é mesmo?

Para ajudar neste momento importante, preparamos um checklist 
com os principais passos a serem realizados após a eleição do novo 
síndico.

Boa leitura e boa sorte!



03
02 Transição

Apresentação de documentos 

contas a pagar

contas a receber

 compromissos pendentes

 entrega de documentos e arquivos

 regulamento interno

 atas de assembleias

 notas fiscais

 plantas do condomínio

 escritura de convenção

Estipular data para entrega dos 
documentos da gestão anterior para atual

Alguns documentos precisam ser entregues 
no momento em que o novo síndico assume 
a gestão condominial. Estes registros servem 
para que o novo síndico consiga enxergar de 
maneira clara como está a atual situação do 
condomínio, bem como, se existe alguma 
inconformidade que precise ser resolvida de 
maneira urgente.



Troca de informações bancárias

Atualização de dados junto à Receita 
Federal

Apólices de seguros

Cartão de CNPJ

Atualização do certificado digital

Certidões negativas de débito (CDN)

Verificação de ações judiciais em curso
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Informações jurídicas

Assuntos financeiros

Análise geral da situação de condomínio

Verificar se a previsão orçamentária foi 
cumprida

Analisar a inadimplência

Analisar se há regras para controle de 
inadimplência

Analisar se há aplicações financeiras

Verificar acordos feitos com inadimplentes

Folhas ponto de funcionários

livro de inspeção do trabalho



certificados de higienização das caixas 
d’água, desobstrução das caixas de 
gordura, desinsetização, entre outros.)

contratos referentes a manutenções 
e obras

Lista de moradores atualizada

planilhas de orçamentos

Situação de extintores e equipamentos 
de combate à incêndio

Realizar inspeção predial com o zelador/ 
registrar com fotos pontos relevantes

Verificar AVCB

06 Informações gerais



Quer saber mais sobre nós? 
Acesse os canais de comunicação 
ou entre contato pelo fone:

@redevistorias

redevistorias.com.br

Rua Patrício Faria 131, Itacorubi
CEP 88034-132, Florianópolis/SC

0800 887 0855

http://www.redevistorias.com.br
http://www.redevistorias.com.br
https://br.linkedin.com/company/rede-vistorias
https://www.facebook.com/redevistorias
https://www.instagram.com/redevistorias/

