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Nos próximos dias os brasileiros escolhe-
rão seus representantes políticos para os 
próximos quatro anos. Um momento im-
portante e que requer maior consciência 
por parte de todos nós, uma vez que o re-
sultado impactará diretamente na vida de 
todos os cidadãos.

O SIPCES cumpre o seu papel de infor-
mar a todos, e em relação às eleições re-
força as regras e normas válidas que atin-
gem todo o mercado condominial, para 
que esse importante momento não ve-
nha a ser um período de brigas e discus-
sões que possam atrapalhar a harmonia 
e a boa convivência entre os condôminos.

Mas há outras ações a serem tomadas 
para que o bom funcionamento das unida-
des prevaleça. Pode não parecer, mas as 
infiltrações entre as unidades do condo-
mínio são mais comuns do que se imagi-
na. Por isso trazemos algumas medidas a 
serem tomadas e apresentamos de quem 
é a responsabilidade em alguns casos.

Outro alerta especial é quanto ao fun-
cionamento dos para-raios e os cuidados 
que o síndico deve ter nesse importante 
componente da estrutura do prédio. Fala-
mos também sobre a implantação da co-
leta seletiva nos condomínios, a nova di-
nâmica a ser adotada em relação aos pro-
cessos em trâmite na Justiça do Trabalho 
e trazemos as primeiras informações so-
bre a festa do síndico 2014.

Finalizamos esta edição com nossa ha-
bitual matéria jurídica e com o reforço de 
um tema que sempre ressaltamos: a se-
gurança, que nesta edição está retrata-
da com uma matéria sobre os extintores 
de incêndio.

Boa leitura.

Cyro Bach Monteiro 
Presidente

S índicos e administradoras de con-
domínios devem ficar atentos com 
a implantação do processo judicial 

eletrônico na Justiça do Trabalho. Ago-
ra não há mais circulação de papel, os 
empregadores não recebem mais có-
pia da petição inicial, e sim apenas a 
intimação do processo e designação 
de audiência.

No site do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT - www.trtes.jus.br ou 
www.trt17.gov.br) é possível acesso 
público a petição inicial, no canto di-
reito da página principal acessar PJe, 
será aberta uma nova página, no lado 
esquerdo desta em PJe 1° grau, clicar 
em consulta pública de processos, em 
seguida na página que vai abrir, digite 
o número do processo que você rece-
beu através da notificação de audiên-
cia e clique em pesquisar. Surgirá a pe-
tição inicial do processo, assim, o em-
pregador já terá conhecimento dos fa-
tos e pedidos.

Se não tiver acesso a computador e 
internet retire cópia da intimação e pro-
cure imediatamente seu advogado ou o 
SIPCES, podendo inclusive escanear e 
enviar via e-mail para o sindicato para 
o endereço sipces@sipces.org.br para 
que seja verificado do que se trata e 
quais as orientações que serão dadas, 
inclusive, dos documentos necessários.

A defesa e documentos deverão ser 
encaminhados eletronicamente até uma 
hora antes da audiência, mas, na prática 
e por prudência, o melhor é encaminhar 
no dia anterior. E mais, todos os docu-
mentos serão escaneados e salvos em 
arquivos PDF, sendo que cada arquivo 
não poderá ser superior a 1,5 megabyte.

Portanto haverá um trabalho por par-
te do empregador em salvar os arquivos 
em PDF até o tamanho acima, nomean-
do os arquivos conforme documentos 
escaneados. Exemplo (contrato social.
pdf ou contra cheques 2012.pdf), etc; 
ou caberá ao advogado efetuar esta ta-
refa, logo, imprescindível que os docu-
mentos em papel sejam encaminhados 
ao departamento jurídico com antece-
dência mínima de cinco dias, quer para 
elaboração da defesa quanto para pro-
ceder a tarefa mencionada.

Os documentos originais, para serem 
escaneados, devem estar legíveis. Se 
impossibilitados ou for impossível esta 
prática decorrente do volume de docu-
mentos, tamanho, etc, poderão ser jun-
tados em papel.

Na audiência, o empregador deve 
comparecer através de preposto (em-
pregado). No caso dos condomínios, re-
presentado pelo síndico, levar as teste-
munhas, se necessário.

Fiquem atentos!

Nova dinâmica 
nas ações 



Muitos rejeitam assumir a função de 
síndico por considerarem a ativida-
de estressante e problemática. Ima-

gine cuidar de 15 torres residenciais, com 
uma ampla área de lazer, num terreno de 
12mil metros quadrados e 13 funcionários 
para poder ajudar a deixar tudo organizado. 

Assim é o dia a dia do corretor imobili-
ário Tadeu Baptista Moutinho, síndico há 
três anos de um dos mais cobiçados em-
preendimentos residenciais de Vila Velha, 
o Conjunto Residencial Mar Azul I, na Praia 
da Costa. 

Entre tantas atribuições do dia a dia, o 
Sr. Tadeu encontrou um tempinho e pôde 
receber o InfoSIPCES junto com a auxiliar 
administrativa do conjunto, Elânia Cardo-
so Souza, para uma conversa sobre a sua 
experiência à frente desse trabalho.

InfoSIPCES – O QUE É MAIS 
PROBLEMÁTICO PARA ADMINISTRAR 
UM CONDOMÍNIO DESSE PORTE?
Costumo dizer que condomínio é tudo 
igual. O problema que dá na caixa d’água 
de um, vai ser o mesmo problema em ou-
tro. O que importa é ter organização, fazer 
um trabalho correto e envolver as pesso-
as nessa tarefa, e isso também vale para 
os moradores. No nosso caso temos uma 
equipe que dá todo o suporte que a gente 
precisa. São, ao todo, treze empregados 
para atender ao condomínio, que possui 
240 apartamentos.

COMO É A PARTICIPAÇÃO DO MORADOR?
Infelizmente os moradores participam pou-
co. Mas eu faço a minha parte, cumpro com 
as minhas obrigações. Na minha primei-

ra passagem como síndico eu era inex-
periente, algumas coisas incomodavam 
muito, mas isso foi há mais de vinte anos. 
A experiência nos deixa mais tranquilo. 
Faço questão de informar a todos sobre 
o que ocorre no condomínio através de 
avisos, monto uma apresentação para a 
prestação de contas e o balancete é dis-
ponibilizado no quadro de avisos de cada 
torre e fica à disposição aqui na adminis-
tração para quem quiser consultar. Nes-
ses três anos como síndico muitos foram 
os avanços, e credito muito desse avanço 
a essa transparência nas ações.

QUAIS OS AVANÇOS O 
SENHOR DESTACARIA?
O empreendimento completará vinte e 
nove anos em novembro, é uma constru-
ção antiga, e isso requer cuidados. Não 
podemos instalar ar condicionado Split no 
prédio, e isso já foi aprovado pelos mo-
radores. A manutenção de alguns itens 
também é imprescindível. Fizemos a tro-
ca de tubulação de incêndio, imperme-
abilização do telhado, poço artesiano, 
substituição da iluminação de emergên-
cia, sensor nos portões eletrônicos e qua-
tro câmeras de infravermelho. Essas são 
mudanças em equipamentos, no aspecto 
de convívio aprovamos em assembleia a 
proibição de realizar festas aos domingos 
e temos a colaboração dos moradores no 
recolhimento de óleo de cozinha. Há um 
descarte específico para isso.

TANTAS AÇÕES NÃO ELEVAM O 
VALOR DA TAXA CONDOMINIAL?
Não. Por isso, tudo tem que ser bem pla-

nejado. O que aumenta o valor da quota 
condominial são aumentos que não pode-
mos evitar. O aumento salarial dos empre-
gados tem que ser repassado, não há ou-
tro jeito. Temos que buscar soluções em 
outros campos, como evitar o desperdício 
de água, ficando atento a vazamentos, e 
utilizar uma iluminação que consuma me-
nos. Além de todo o serviço do dia a dia, 
temos que ficar atentos a isso tudo como 
forma de evitar o aumento da inadimplên-
cia, que hoje está em torno de 10%, nú-
mero considerado normal no mercado. 
Não há mágica. O que tem que ser fei-
to é buscar o menor preço em produtos 
e serviços, mas sem perder a qualidade.

ENTÃO VÊM MAIS NOVIDADES?
O trabalho não vai parar nunca. Isso é con-
domínio, não acaba. Estamos conversan-
do com a Petrobras sobre a instalação de 
gás encanado e até a virada do ano ini-
ciaremos a pintura de todo o Conjunto.
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Diz o ditado que os principais proble-
mas em um condomínio começam 
com a letra c (criança, cachorro, 

carro), mas um deles, às vezes até mais 
grave, tem outra letra: I, de infiltração. Isso 
porque dependendo do local do vazamen-
to, ficará sempre a discussão: quem é o 
responsável? E aí a dor de cabeça pode 
estar só começando.

“Vazamento ou infiltração, quando não 
identificados logo no seu início, podem tra-
zer prejuízos ao condomínio. Esses pre-
juízos podem ser no aumento do custo 
de água devido ao gasto causado ou até 
mesmo por provocar algum dano à estru-
tura do prédio”, alerta Cyro Bach Montei-
ro, presidente do SIPCES.

A procura por um profissional capacita-
do a localizar e eliminar o vazamento deve 
ser feito imediatamente à identificação de 
alguns sinais que o prédio apresenta: umi-
dade na parede, manchas escuras no teto 
do banheiro e mofo são os principais indí-
cios de que algo não vai muito bem.

Quando o vazamento ou infiltração ocor-
rer em uma área comum, o síndico deve 
ser imediatamente comunicado pelo mo-
rador para que tome as medidas neces-
sárias para resolver o problema.

Mas quando o problema for originado 
no imóvel do vizinho? O que fazer? “O res-
ponsável é sempre o proprietário da unida-
de que deu origem a infiltração. Uma vez 
comprovada essa responsabilidade deve-
se procurar o entendimento entre as partes. 
Caso não haja acordo e resolução do pro-
blema, acione a Justiça”, orienta o asses-
sor jurídico do SIPCES, Dr. Roberto Merçon.

Merçon esclarece ainda que os prédios 
possuem a tubulação comum, de respon-
sabilidade do condomínio, e a tubulação 
secundária, que atende a cada unidade 

do prédio e é de responsabilidade do pro-
prietário do imóvel.

CULPA DO CONDOMÍNIO
Em alguns casos a responsabilidade é 
mesmo do condomínio. Uma delas é a in-
filtração originada de calhas em terraços 
de uso comum.

Outro exemplo é quando uma infiltra-
ção é proveniente da fachada do prédio, 
seja ela revestida ou não. Mas atenção, 
se esse tipo de infiltração ocorrer pela ma-
nutenção inadequada das esquadrias da 
janela, por exemplo, a responsabilidade 
será do condômino.

Dia a dia

PRINCIPAIS MOTIVOS DAS INFILTRAÇÕES
 Vazamentos;
 Falhas na impermeabilização;
 Lençol freático – caso que provoca a infiltração no poço do elevador.

ATENÇÃO ESPECIAL
ÀS GARAGENS
Dependendo de como é a garagem 
do seu condomínio, saiba que lá 
pode estar o principal ponto de in-
filtrações do seu prédio. São mui-
tos os fatores que contribuem para 
isso nesse ambiente: pouca venti-
lação, presença de monóxido de 
carbono e muita umidade.

“A garagem é um dos pontos 
onde a atenção tem que ser ainda 
maior, pois são muitos os fatores nes-
se ambiente que podem provocar 
as infiltrações. Umidade, falha do 
projeto, especificação errada dos 
materiais utilizados e até mesmo o 
terreno, o solo onde está a constru-
ção contribuem para o surgimento 
desse problema”, afirma Radegaz 
Nasser Júnior, vice-presidente de 
Relações Institucionais do Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias 
de Engenharia (Ibape Nacional).
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Infiltrações.
      Problemas maiores a vista. 



ORIENTAÇÃO DO 
CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros Militar do 
Espírito Santo (CBMES) orienta so-
bre a utilização correta dos extinto-
res de incêndio para que o equipa-
mento seja eficaz, evitando a pro-
pagação de um incêndio antes da 
chegada dos bombeiros.

Para isso é necessário verificar 
periodicamente algumas condições. 
O mais importante a ser observa-
do nos extintores de incêndio é a 
validade, a classe, a aplicação de 
cada tipo de extintor e a indica-
ção do manômetro que informa a 
capacidade do extintor e deve es-
tar sempre no ‘verde’. O manôme-
tro é obrigatório apenas nos extin-
tores de água e pó químico. O ex-
tintor também precisa ter o selo do 
Inmetro, que garante a seguridade 
do equipamento.

O uso adequado do extintor de 
incêndio é extremamente impor-
tante. Em todos os locais onde são 
colocados os extintores é norma 
que ele esteja bem sinalizado e 
desimpedido.

Ao adquirir um extintor de incên-
dio, o Corpo de Bombeiros orienta 
a comprar em empresas cadastra-
das pela Instituição e que podem ser 
conferidas no site www.cb.es.gov.br. 
A compra de um extintor falsificado 
pode acarretar em danos e preju-
ízos ao invés do combate ao prin-
cipio de incêndio.

TIPOS DE EXTINTORES E SUA UTILIZAÇÃO
Extintor de água pressurizada: contém água e um gás propelente. Uti-
lizado nos incêndios de Classe A (madeira, papel, tecidos, algodão, 
borracha, etc), atua principalmente por resfriamento.

Observação: o extintor de água pressurizada não pode ser usado em 
equipamentos elétricos energizados, pois a água conduz eletricidade. 

Extintor PQS: contem pó químico seco e um gás propelente. Utilizado 
nos incêndios de Classe C (motores, fios, transformadores, computa-
dores, eletrodomésticos e qualquer outro material metálico usado na 
aplicação de energia elétrica), atua por abafamento.

Extintor de Espuma Química: contém água e um composto químico que 
produz a espuma. Utilizado nos incêndios de Classe B (gasolina, óle-
os, gases, graxas, tintas, álcoois, tinner, etc), atua por abafamento e 
resfriamento.

Observação: o extintor de espuma não pode ser usado em equipa-
mentos elétricos energizados, pois a água conduz eletricidade.

Extintor de CO2: contém gás carbônico. Utilizado nos incêndios de Clas-
ses B e C, atua por abafamento. Classe B :gasolina, óleos, gases, gra-
xas, tintas, álcoois, tinner, etc; Classe C (motores, fios, transformado-
res, computadores, eletrodomésticos e qualquer outro material metáli-
co usado na aplicação de energia elétrica).

Fonte: Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar

Extintores exigem 
atenção especial

Dia a Dia

Apesar de estarem em diversos lo-
cais, sejam públicos ou privados, os 
extintores de incêndio passam des-

percebidos aos nossos olhos diariamen-
te, mas são de fundamental importância 
no combate ao fogo e tem recebido uma 
atenção redobrada por parte dos síndi-
cos e administradores de condomínios.

Primeiro porque devemos lembrar que 
a recarga dos extintores é uma obriga-
ção legal do síndico, e é bom saber dis-
so não somente pela segurança, mas tam-
bém por um bom planejamento financei-
ro. E a outra é sem dúvida porque em ca-
sos de fogo ou princípio de incêndio os 
extintores devem estar em condições de 
uso imediato para debelar o fogo e a pro-
pagação das chamas.

O equipamento deve ser recarregado 
anualmente ou em período menor, quan-
do houver necessidade. Mas o que pode 
parecer algo cotidiano pode virar uma 
tremenda dor de cabeça para o síndico.

Ao escolher a empresa que efetuará a 

troca ou recarga do equipamento, o SIPCES 
recomenda a procura por empresas certi-
ficadas pelo Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), 
e que a ordem de serviço seja preenchi-
da e assinada pelo técnico responsável 
pela manutenção.

O síndico deve ficar atento, ainda, ao 
fato de que o condomínio não pode ficar 
sem extintores. Assim, na época da ma-
nutenção, há duas situações mais usuais, 
e uma delas é que a empresa prestado-
ra do serviço empreste os extintores en-
quanto os do condomínio são recarrega-
dos. Outra forma, e ainda mais utilizada, é 
realizar a recarga ou troca em duas etapas, 
alternando os andares dos equipamentos.

Além da manutenção do equipamento 
deve-se ficar atento aos locais de instala-
ção dos extintores, certificar-se que os fun-
cionários e moradores dos condomínios já 
foram orientados e treinados quanto à uti-
lização do equipamento, os tipos de extin-
tores e as principais orientações de uso.
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Especial

Desde o dia 06 de julho está aberta a tem-
porada de caça aos votos com a liberação 
da realização das campanhas eleitorais 
2014. Neste ano serão escolhidos nossos 
representantes nos cargos de presiden-
te, senador, deputados federal e estadu-
al e governador. Um momento importan-
te e que requer responsabilidade na de-
cisão a ser tomada.

Agora é o período em que para os can-
didatos e seus correligionários vale qua-
se tudo: comer pastel na feira, peruinhas, 
santinhos e até reuniões com moradores. 
E é exatamente nesse ponto que o SIPCES 
chama a atenção dos síndicos e adminis-
tradores de condomínios: reunião com mo-
radores! Até onde é permitida a realização 
de certas ações de promoção política nas 
áreas internas do condomínio?

A realização de propaganda eleitoral 
nas áreas de uso comum e na parte ex-
terna das unidades como janelas, áreas 
de serviço, varandas e garagens é muitas 
vezes esquecida em boa parte das con-
venções condominiais. Um exemplo: que 
providências o síndico deve tomar quan-
do o carro de som está a todo volume?

As regras colocadas pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral quanto à utilização de pro-
paganda eleitoral em bens particulares 
versa apenas sobre o tamanho de placas, 
faixas, cartazes, pinturas ou inscrições, e 
veta o pagamento em troca desse espa-
ço e que o tamanho não exceda o deter-
minado, nada além disso.

Assim, as orientações sobre o que pode 
ou não ser feito recai única e exclusivamen-
te sobre o próprio condomínio. Vale o que 
estiver determinado na convenção, desde 
que não se sobreponha às leis eleitorais.

RESTRIÇÕES NOS CONdOmÍNIOS
Algumas medidas passam a vigorar pela 
primeira vez nas eleições deste ano. Pro-

pagandas em postes, pontes, viadutos e 
faces externas de muros estão proibidas, 
e as empenas de prédios não poderão ter 
cartazes, placas ou até mesmo faixas com 
mais de 4 metros quadrados.

Respeitando essa limitação os condô-
minos podem fixar o material por dentro da 
varanda ou janela do apartamento. “Tanto 
o síndico quanto os condôminos devem 
ter uma dose de tolerância maior, pois 
esse é um momento diferente do habitu-
al, como foi a Copa do Mundo há pouco 
tempo. Logo tudo passa e as coisas vol-
tam a sua normalidade. Neste momento 
deve prevalecer o bom senso, mas sem 
descuidar da lei e das regras do condo-
mínio”, sugere Cyro Bach Monteiro, pre-
sidente do SIPCES.

O mesmo não pode ser aplicado aos 
condomínios comerciais, onde a propa-
ganda política é vetada completamente.
Quanto aos carros de som eles só podem 
circular entre 8 horas da manhã e 6 da tar-
de. E não precisa nem explicar que mes-
mo nesse horário é proibido o som alto na 
área interna do condomínio.

O SIPCES orienta que os síndicos e os 
administradores de condomínios encami-
nhem um comunicado a todos os condô-
minos e coloque cartazes e comunicados 
no quadro de avisos orientando os condô-
minos sobre as regras válidas para o plei-
to eleitoral deste ano.

ELEIÇÕES 2014.
Condomínio 
não é 
palanque.

FIQUE LIGADO!
a) Síndico pode continuar repre-
sentando o condomínio enquan-
to é candidato a cargo político?
Não há nenhum tipo de impedi-
mento legal.

b) Propaganda eleitoral nas áre-
as comuns do condomínio, o sín-
dico tem o poder para autorizar?
Não, a área comum é de todos e 
essa decisão não cabe ao Síndico.

c) Posso ser multado por colocar 
placa de propaganda eleitoral na 
janela do meu apartamento?
Pode, depende da regra constante 
da Convenção ou Regimento Interno.

d) Um morador é candidato, e co-
locou um cavalete de sua propa-
ganda na sua vaga de garagem. 
Isso é permitido?
A princípio não, já que vaga de ga-
ragem é destinada a estacionamento 
de veículo. Na maioria das Conven-
ções e Regimentos Internos, há, in-
clusive aplicação de penalidade para 
o uso indevido da vaga de garagem.

Fonte: Assessoria jurídica do SIPCES



O candidato a cargo político, seus as-
sessores ou até mesmo um cabo eleito-
ral devem ficar atentos às normas inter-
nas dos condomínios residenciais e co-
merciais. Isso porque as reuniões políticas 

são proibidas nas áreas de uso comum.
E há até mesmo condomínios que de-

cidiram proibir a colocação de placas e 
cartazes nas janelas e varandas das uni-
dades, tudo aprovado em assembleias 

de moradores. Quando o condomínio 
permite a exposição desses materiais, 
o condômino deve ficar atento às re-
gras estabelecidas pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral.

“  Síndico do Ed. Maria Loures – Centro 
de Vitória “Os moradores decidiram que 
nem mesmo nas janelas podem afixar 
cartazes ou bandeiras. Foi uma deci-
são de todos.”

mILTON dE OLIVEIRA

“  Síndico do Ed. Ulan Bator – Itapoã, Vila 
Velha “O nosso regimento interno proíbe 
a realização das reuniões, faixas e até 
mesmo adesivos. Os empregados são 
orientados a inibir até mesmo a distri-
buição de material nas áreas comuns.”

JORGE LUIZ dE SOUZA ELIAS 

“  Síndico do Conj. Res. Mar Azul I – Praia 
da Costa, Vila Velha “As reuniões são proi-
bidas nas partes internas. Afixar adesi-
vos e bandeiras nas janelas das próprias 
unidades ainda é permitido.”

TAdEU BAPTISTA mOUTINHO 
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Condomínios proíbem reuniões políticas

Depoimentos

BENS PARTICULARES
POdE
  Fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscri-

ções, desde que não excedam a 4m2 e não contrariem 
a legislação eleitoral.

NÃO POdE
 A justaposição de placas cuja dimensão exceda 4m2.
 O pagamento em troca de espaço.

Fonte: TRE-ES
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Sustentabilidade 

Coleta Seletiva
A hora e a vez da

U ma das formas de colaboração dos 
condomínios para que as cidades se 
tornem mais ativas ecologicamente 

é a adoção, cada vez mais comum, da co-
leta seletiva. E essa prática tem se mostra-
do cada vez mais eficiente, principalmente 
quando debatida e aplicada em conjunto 
com o Poder Público, através da separa-
ção, recolhimento e destinação adequada 
dos resíduos recicláveis e não recicláveis.

“Adotar a coleta seletiva requer certo pla-
nejamento e organização, mas o resultado 
conquistado é imensurável. É a certeza que 
estamos plantando um bem para nós mes-
mos, com uma melhoria de vida que refle-
tirá não só nos condomínios, mas também 
em todo o bairro e até mesmo na cidade”, 
reforça Cyro Bach Monteiro, presidente do 
Sindicato Patronal de Condomínios (SIPCES).

E os condomínios agora tem uma im-
portância ainda maior na destinação do 
lixo e na preservação do meio ambiente. 
Isso porque desde o início de agosto ter-
minou o prazo para que os municípios aca-
bem de uma vez com os lixões e deem a 
destinação ambiental correta ao que for 
descartado, em cumprimento à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (veja box).

Após recolhidos e separados os resí-
duos sólidos como papéis, papelão, plás-
ticos, papel alumínio, latas, vidros e me-
tais, deixam de ser depositados nos ater-
ros sanitários, indo para um galpão ade-
quado, onde serão separados, compac-
tados e vendidos para as indústrias de 
reciclagem, transformando-se em matéria 
prima com valor comercial considerável.

Além do processo de coleta seletiva re-
duzir a quantidade de resíduos destina-
dos ao aterro sanitário, também permite 
o reaproveitamento de alguns materiais. 
Em Vitória, por exemplo, a coleta seletiva 
é traduzida em geração de renda para 
as associações de catadores vinculadas 

à Prefeitura de Vitória.
“A coleta seletiva em Vitória é um trabalho 

crescente, em constante desenvolvimento e 
com metas bem traçadas. Estamos atuando 
na ampliação do espaço destinado às As-
sociações de reciclagem que atuam com a 
Prefeitura de Vitória para que elas possam 
ter ainda mais trabalho e, consequentemen-
te, maior renda”, afirma o secretário de Ser-
viços de Vitória, Fernando Rocha.

Segundo Rocha em todo o ano de 2013 
mais de 1.400 toneladas de lixo reciclado 
foi recolhido na capital do Estado. Em 2014, 
até o final de julho, já foram mais de 920 
toneladas. “A meta é audaciosa, mas va-
mos trabalhar para atingi-la: passar porta 
a porta e diariamente. Esse é o objetivo. 
Atualmente são mais de 330 postos de co-
leta seletiva em condomínios e quase se-
tenta postos de entrega voluntária espalha-
dos pela cidade”, argumenta o secretário.

Os condomínios de Vitória que quise-
rem implantar a coleta seletiva podem ligar 
para o número 156 da prefeitura. Uma ge-
rência especial criada pela secretaria de 
Serviços dará todas as orientações para 
a implantação da coleta.

VIla VElha
No município canela verde a prefeitura re-
aliza o projeto piloto de coleta seletiva em 
81 condomínios da Praia da Costa, Itapuã 
e Itaparica.Os resíduos recicláveis são co-
letados pela PMVV em dia e horário pré-
determinado e encaminhado a Associa-
ção Vilavelhense de Coletores de Mate-
riais Recicláveis (Revive) que faz a tria-
gem e venda dos materiais.

O condomínio que quiser implantar a 
coleta seletiva basta encaminhar um email 
para lixoseco@vilavelha.es.gov.br com as 
informações do condomínio: endereço, 
quantidade de moradores, dentre outros 
e agendar uma reunião.

sAIBA MAIs
•  R$ 8,1 milhões - Custo mensal 

com coleta, transporte e desti-
nação do lixo em Vitória, Serra, 
Vila Velha e Cariacica;

    Fonte: jornal A Gazeta

FAÇA SUA PARTE O QUE É 
CONSIDERADO MATERIAL 
RECICLÁVEL?
O lixo seco: papel (jornais e revistas, pa-
pel branco, cartazes e papelão), plásti-
co (embalagens, sacos, tubos e canos), 
metal (latas e sucatas) e vidro (garrafas, 
copos, cerâmica e porcelana).

O QUE NÃO É RECICLÁVEL?
O lixo úmido não é reciclável, como res-
tos de comida e alguns tipos de papel 
(higiênico, guardanapos, fotografias e 
bituca de cigarro), de plástico (emba-
lagens de biscoito e tomadas), de me-
tal (clipes, grampos e esponja de aço) 
e de vidro (espelhos e lâmpadas).
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Uma comprovação de que a cole-
ta seletiva funciona e que pode ser 
adotada pelos condôminos está nos 

resultados obtidos pelo trabalho realizado 
no Condomínio Vista Mar, no bairro Barro 
Vermelho, em Vitória, que já estuda a am-
pliação no número de contentores dispo-
níveis para este fim, além de estimular pré-
dios vizinhos a fazerem o mesmo trabalho.

Para o encarregado do condomínio, 
Manoel Messias, a rotina das ações re-
alizadas pelos empregados que atuam 
no prédio e a colaboração dos morado-
res já se tornou referência para a implan-
tação da coleta.

“Esse trabalho teve início em 2012 e 
hoje já vemos a necessidade de ter mais 

um contentor destinado exclusivamente 
para os materiais recicláveis. Os mora-
dores entenderam a importância dessa 
ação, e as crianças do prédio também 
ajudam, elas gostam de colaborar. Isso 
mostra que o trabalho está criando uma 
nova consciência nas pessoas”, ressal-
ta Messias.

As mais de cinquenta famílias que mo-
ram no condomínio separam o material 
ainda dentro de suas unidades, que são 
recolhidos e encaminhados para o local 
de destinação correto pelos emprega-
dos do prédio.

O recolhimento desse material é feito 
durante três vezes por semana pela Pre-
feitura de Vitória.

Condomínio ampliará coleta

POLÍTICA dE RESÍdUOS 
SóLIdOS dETERmINA 
ExTINÇÃO dE LIxÕES
Após quatro anos, terminou em 02 de 
agosto o prazo para que as cidades bra-
sileiras adequassem a sua gestão do 
lixo às regras da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). Sancionada 
em 2 de agosto de 2010, ela determina 
ações como a extinção dos lixões do 

país, além da implantação da recicla-
gem, reuso, compostagem, tratamento 
do lixo e coleta seletiva nos municípios.

Desde 03 de agosto, as prefeituras 
com lixo a céu aberto podem respon-
der por crime ambiental, com aplicação 
de multas de até R$ 50 milhões, além do 
risco de não receberem mais verbas do 
governo federal. Os prefeitos, por sua 
vez, correm o risco de perder o mandato. 

PRINCIPAIS
 OBJETIVOS
A PNRS tem como prioridades a redu-
ção do volume de resíduos gerados, a 
ampliação da reciclagem, aliada a me-
canismos de coleta seletiva com inclu-
são social de catadores e a extinção 
dos lixões. Prevê, ainda, a implanta-
ção de aterros sanitários que recebe-
rão apenas dejetos.

Manoel Messias acompanha 
o trabalho de coleta do 

edifício desde o início

OS MELHORES PREÇOS NAS MAIORES SEGURADORAS DO BRASIL. 

Solicite agora sua proposta e receba 20% desconto* sobre o prêmio líquido total do seguro.
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Atendemos as novas coberturas previstas nas Convenções Coletivas SIPCES / SINDICONDOMÍNIO / SINDICONVIVE.

Contato: (27) 3013.0707 - (27) 3229.3737 - atendimento@liderlife.com.br



Dia a Dia

Para-raios.
Atenção dobrada para 
uma maior proteção.

Você sabe o que é SPDA? Se não 
sabe vai ficar sabendo agora, afinal, 
estamos no Brasil, país com a maior 

incidência de raios no mundo, e que por 
isso é fundamental que o Sistema de Pro-
teção contra Descargas Atmosféricas do 
seu prédio, ou apenas para-raios, esteja 
em perfeito funcionamento.

Localizado no topo dos edifícios o para
-raios recebe a descarga elétrica que vai 
percorrer todo o seu sistema de cabos até 
atingir o solo, onde estão os aterramentos. 
Na ausência do SPDA ou em uma instala-
ção mal feita essa descarga elétrica pode 
danificar a estrutura do prédio e percorrer 
as instalações elétricas, além de colocar 
em risco a vida dos condôminos que esti-

verem nas dependências do condomínio.
Sem contar que um sistema falho pode 

atrapalhar ou até mesmo impedir o rece-
bimento da cobertura da seguradora. “Os 
condomínios devem estar atentos ao fun-
cionamento do para-raios a todo instante. 
Em primeiro lugar e mais importante por 
se tratar da segurança dos condôminos. 
Em segundo que caso precise recorrer à 
seguradora terá os seus direitos garanti-
dos”, afirma Ulisses Barcellos da Almei-
da Júnior, gerente comercial da Lider Life 
Corretora de Seguros.

Os para-raios devem ser checados anu-
almente por uma empresa especializada, 
devendo ser emitido o laudo e ART. Ou-
tro ponto importante é quanto as antenas 

de televisão. Isso mesmo. Algumas ope-
radoras de TV a cabo, ao instalar a ante-
na no alto dos edifícios precisam ser ins-
pecionadas pelo síndico, para que essa 
antena também seja aterrada, conectada 
ao sistema de para-raios. Deve-se verifi-
car se uma base para fixação da antena 
está sendo feita, e nunca permitir que a 
laje seja perfurada, evitando, assim, ou-
tro problema, como infiltrações. As ante-
nas coletivas não podem ser mais altas 
do que os para-raios.

Outro ponto que precisa de atenção é 
a luz-piloto, localizada no mastro do para
-raios. Em caso de queima essa luz preci-
sa ser trocada rapidamente, já que iden-
tifica a altura do prédio.
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TIPOS dE PARA-RAIOS
A NBR–5419 prevê dois tipos de siste-
mas de para-raios, o Franklin e a Gaio-
la de Faraday. Para proteção adequa-
da, no caso de prédios com mais de 20 
metros de altura, recomenda-se a insta-
lação dos dois sistemas, que trabalha-
rão conjuntamente na proteção do con-
domínio. Veja a diferença entre os dois:

•  Gaiola de Faraday: composto de seis 
partes principais - captor do tipo Ter-
minal aéreo, cabo de cobre, suportes 
isoladores, tubo de proteção, malha 
de aterramento e conector de medi-
ção. Esse sistema envolve todo o pe-
rímetro do prédio. O cabeamento é 
fechado e é posto um captor a cada 
cinco metros.

•  Frankl in: ut i l iza-se captor t ipo 
Franklin, ou seja, em forma triden-
te, poste metálico (a ser instalado 
no ponto mais alto do prédio), cabo 
de cobre, caixa de inspeção, haste 
copperweld e conector cabo/haste. 
Aqui, a captação da descarga é fei-
ta pelo captor.
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Matéria Jurídica

Responsabilidade subsidiária
dos condomínios na contratação de 
empresa fornecedora de mão de obra 
– obrigatoriedade de fiscalização

É fato muito comum os condomínios op-
tarem em não ter empregados regis-
trados, mas, para atender suas ne-

cessidades, contratam empresas forne-
cedoras de mão de obra, incluindo em-
presas administradoras de condomínios.

A relação custo x benefício é o prin-
cipal motivo para esta opção. Embora o 
custo nesta contratação seja maior, evita 
transtornos com as ausências, férias, au-
xílio doença ou acidente, pois nestas si-
tuações a empresa fornecedora de mão 
de obra promove a substituição imediata 
do empregado.

Considerando a responsabilidade sub-
sidiária do contratante pelos encargos tra-
balhistas, previdenciários e fiscais devidos 
pelo contratado em relação aos seus em-
pregados colocados a sua disposição, é 
preciso adotar cautela e alguns cuidados 
para não ser surpreendido com proces-
sos trabalhistas e ter que arcar com um 
custo não esperado.

Antes de tudo é preciso analisar o con-
trato social do contratante para ver o capi-
tal social, pois quanto maior esse capital, 
menor é o risco de inadimplência. Além 
disto, saber quais os sócios, ramo de atu-
ação da empresa e solicitar certidões ne-
gativas junto a Justiça do Trabalho e Fe-
deral, incluindo regularidade no recolhi-
mento do FGTS e INSS.

Verificado estas regularidades é im-
portante confirmar a experiência da em-
presa, visitando clientes atendidos pela 
mesma, a fim de atestar a capacidade 
de execução das atividades ou servi-
ços propostos. Após analisar o orça-
mento e minuta do contrato apresenta-
do, peça a um advogado para fazer a 
leitura e análise deste instrumento ju-
rídico, devendo dar especial atenção 
para as cláusulas de responsabilida-
des, preço, reajuste e rescisão contra-
tual motivada ou imotivada.

O contratante tem a obrigação de fis-
calizar o cumprimento das normas de se-
gurança e condições de trabalho, cumpri-
mento do horário de trabalho e pagamen-
tos dos direitos dos empregados, inclusi-
ve a norma coletiva aplicável. 

O inciso IV e VI, da Súmula 331, do 

Tribunal Superior do Trabalho, delimita 
de forma clara a responsabilidade subsi-
diária do tomador de serviços, vejamos:

IV - O inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte do empregador, im-
plica a responsabilidade subsidiária do to-
mador dos serviços quanto àquelas obri-
gações, desde que haja participado da 
relação processual e conste também do 
título executivo judicial.

VI - A responsabilidade subsidiária do 
tomador de serviços abrange todas as ver-
bas decorrentes da condenação refe-
rentes ao período da prestação laboral.

É imprescindível que o con-
domínio solicite ao contrata-
do que apresente os empre-
gados que vão trabalhar no 
condomínio, registro na CTPS, 
realização de exames admis-
sionais, contratação do PPRA e 
PCMSO, e que pague a fatura men-
sal, tão somente, com a comprovação 
por parte do contratado, do pagamento 
dos salários dos empregados, conces-
são do vale transporte, da cesta bási-
ca o ticket alimentação, se houver esta 
obrigação na norma coletiva, recolhi-
mento do FGTS e INSS do mês anterior.

Depois do contrato, deve o condomí-
nio exigir que a contratada apresente cro-
nograma de férias dos empregados colo-
cados à disposição do condomínio e com-
provação do pagamento das férias quan-
do concedidas. se ocorrer rescisão contra-
tual, também deverá ser solicitado o pa-
gamento corretos das verbas rescisórias

No caso de ação judicial, com o con-
trato em andamento, se o condomínio 
for obrigado assumir a obrigação, deve 
deduzir da fatura mensal, esta despesa, 
por isto, tal previsão deve estar previs-
ta no contrato.

Assim, para evitar surpresas de-
sagradáveis, deve o contratante FIS-
CALIZAR de forma ampla a execução 
da fatura mensal desta despesa. Por 
isso tal previsão deve estar prevista 
no contrato.

Gedaias Freire da Costa - 
Vice-presidente do SIPCES

ImPORTANTE
O condomínio deve fazer a reten-
ção e recolhimento dos 11% para o 
INSS, além dos descontos e retenções 
como a Contribuição Social Sobre Lu-
cro (CSSL), Imposto de Renda e ISS.



Festa do síndico

Departamento Pessoal
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A 5ª Festa do Síndico promovida pelo 
SIPCES já tem data marcada: 29 de 
novembro. Este ano a sempre espe-

rada festa de confraternização do setor con-
dominial acontecerá no Cerimonial Itama-
raty Hall, no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

Como ocorreu nos anos anteriores a re-
serva dos convites deverá ser feita até o dia 

31 de outubro, ou enquanto houver convites 
disponíveis. A retirada deve ser feita até o 
dia 17 de novembro, na sede do SIPCES, no 
Centro de Vitória, ao custo de R$ 25,00 o 
par, limitado a dois convites por condomínio.

Para ter direito ao convite o condomínio, 
além de ser associado ao sindicato patro-
nal, deve estar em dia com todas as suas 

contribuições. O valor arrecadado com o 
valor dos convites será revertido como do-
ação a uma entidade carente, ainda a ser 
definida pela diretoria do SIPCES.

Outras informações e condições para 
retirada do convite poderão ser obtidas 
pessoalmente no Sindicato ou pelo tele-
fone 3421-6302.
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