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No final do mês de outubro o novo 
site do SIPCES completa oito me-
ses no ar, totalmente repagina-

do e contando com a aprovação dos 
nossos associados e dos prestadores 
de serviços, que buscam nele infor-
mações que possam complementar as 
ações do dia a dia.

Desde 22 de fevereiro, quando o novo 
layout e forma de atualização das notí-
cias e informações sobre o setor entrou 
definitivamente no ar, o site do SIPCES su-
perou a marca de 8 mil usuários únicos, 
responsáveis por superar a marca de 
130 mil páginas visualizadas, uma mé-
dia superior a 16 mil visualizações por 
mês, número esse quatro vezes maior 
do que o registrado em meses anterio-
res à reformulação.

“Esses números refletem a partici-
pação do SIPCES junto aos prestadores 
de serviços do mercado condominial e, 
principalmente, como resultado do im-
portante papel que o sindicato repre-
senta junto aos síndicos e administra-
doras de condomínios, que estão sem-
pre buscando informações e orienta-
ções com nosso quadro de atendimen-
to e nas atualizações que postamos no 
site, em nossa página no Facebook e 

nas informações enviadas por e-mail”, 
ressalta Cyro Bach Monteiro, presiden-
te do sindicato patronal.

Já foram registrados acessos feitos 
em mais de 40 países, com participação 
constante do Brasil, claro, e dos Estados 
Unidos. Entre as cidades, Vitória, Vila Ve-
lha, São Paulo, Rio de Janeiro e Serra são 
as primeiras com maior número de re-
gistro de acessos. Mas o interior do Es-
pírito Santo não fica para trás, e municí-
pios como São Gabriel da Palha, Afonso 
Cláudio, Viana e Linhares tem apresenta-
do uma boa média de acessos.

Outra novidade no portal é o vídeo 
institucional do sindicato, lançado há 
pouco mais de dois meses. No site tam-
bém é possível encontrar as principais 
leis do mercado condominial, as con-
venções coletivas de trabalho e seus 
aditivos, notícias dos principais veícu-
los de comunicação do Espírito Santo 
com a participação do SIPCES, enquetes 
e calendário de cursos. Em breve serão 
disponibilizados modelos de documen-
tos, comunicados e avisos importantes 
para o dia a dia do setor.

Acesse www.sipces.org.br, atualize-
se e envie sua sugestão para podermos 
evoluir, cada vez mais.

Essa tem sido a forma com que o SIPCES 
tem atuado junto ao mercado, buscando 
envolver os diversos atores que compõem 
o cenário condominial do Espírito Santo, 
buscando o reconhecimento e o entendi-
mento de todos sobre os mais diversos 
assuntos que lidamos diariamente.

Nesta edição não foi diferente. Alguns 
condomínios tem procurado o sindicato 
relatando sobre as dificuldades que tem 
enfrentado para a renovação de alvarás. 
Por isso procuramos os órgãos compe-
tentes para entender e esclarecer para 
síndicos e administradores de condo-
mínios o que vem ocorrendo e quais as 
medidas cada condomínio deve tomar 
para poder solucionar o seu problema.

O SIPCES tem buscado estar cada vez 
mais presente, e os números alcançados 
pelo nosso novo site, após oito meses no 
ar, demonstra que estamos no caminho 
certo, interagindo e buscando ampliar o 
debate e o acesso a informação. 

Neste informativo trazemos informações 
sobre o combate à dengue dentro dos con-
domínios, uma responsabilidade que julga-
mos ser de todos nós; esclarecemos dú-
vidas sobre a jornada por tempo parcial, 
voltamos com a publicação da nossa se-
ção tira-dúvidas e as informações atuali-
zadas e corrigidas sobre a Festa do Síndi-
co, que acontece no dia 28 de novembro.

Nosso objetivo é ser um canal aberto de 
discussão e debate para que possamos 
aumentar a qualidade dos serviços ofere-
cidos para os condomínios, e estar atento 
ao que ocorre no mercado é nosso maior 
dever. E estamos trabalhando para trazer 
cada vez mais informação e orientação

Cyro Bach Monteiro – Presidente

Portal Sipces
 Oito meses no ar,
quatro vezes mais acessos



Enquanto para muitos a aposentadoria 
é sinônimo de ter um dia a dia mais 
tranquilo e sem muitas exigências, 

há quem busque exatamente o contrário 
para esse período da vida, ou ao menos 
manter-se em atividade constante.

Um desses casos é o do aposentado 
Décio Henrique Cravo que, pela primeira 
vez, assume a função de síndico no con-
domínio Reserva dos Camarás, localizado 
no bairro Morada de Laranjeiras, no mu-
nicípio de Serra.

É dele a responsabilidade em manter 
tudo em ordem para os moradores dos 
270 apartamentos distribuídos pelos cin-
co blocos do empreendimento. Confira 
um pouco desse dia a dia.

InfoSIPCES – O QUE O LEVOU A TER ESSA 
EXPERIÊNCIA JUSTAMENTE AGORA, 
DURANTE A APOSENTADORIA?
É muito simples: não podemos ficar para-
dos. Como sempre trabalhei com o setor 
supermercadista, que requer muita orga-
nização, vi que podia me manter em ati-
vidade em algo bem similar ao que sem-
pre exerci, pelo menos no que diz respei-
to à organização do tempo e do desenvol-
vimento e realização das tarefas.

A FALTA DE EXPERIÊNCIA COMO 
SÍNDICO NÃO ATRAPALHA?
É minha primeira vez como síndico, 
mas tenho conhecimento sobre a fun-
ção. Antes de me candidatar a síndico 
exerci o papel de primeiro conselheiro 
do condomínio, e desempenhei essa 
função desde 2011, até chegar a sín-
dico. Tive uma atuação muito próxima 

da síndica anterior, com uma participa-
ção ativa e sempre propondo ações. Foi 
uma participação muito atuante onde eu 
sempre busquei entender os assuntos 
apresentados. E podemos contar com 
o auxílio do SIPCES, que está sempre 
pronto a nos orientar e esclarecer al-
gumas dúvidas.

E COMO TEM SIDO O COMEÇO 
DESSA EXPERIÊNCIA?
Ninguém faz nada sozinho em um con-
domínio. Conto com uma equipe que me 
ajuda muito, uma secretária para dar todo 
o suporte, e um número de empregados 
para dar pleno atendimento às necessi-
dades do condomínio: são quatro portei-
ros, dois destacados para a ronda notur-
na e cinco faxineiras para atender os cin-
co blocos e a área comum. E tudo tem 
funcionado muito bem.

QUAIS AS REALIZAÇÕES QUE 
O SENHOR DESTACA?
Algumas ações parecem simples mas fa-
zem toda a diferença no dia a dia do con-
domínio. O adesivo para o estacionamen-
to auxilia na segurança e na organização 
das vagas, ainda mais quando falamos de 
vagas de garagem, que é sempre aponta-
da como um dos principais problemas em 
qualquer condomínio. Essa ação melhorou 
essa relação interna, e os carros devem 
ser estacionados de ré, ficando mais fá-
cil e rápida a retirada do veículo em caso 
de uma emergência. Também foi proibi-
da a exposição de varais nas varandas 
das unidades, porque há uma área pró-
pria dentro dos apartamentos para isso.

ENTÃO HÁ UMA INTEGRAÇÃO MAIOR 
POR PARTE DOS MORADORES?
Em geral sim, as ações propostas são 
sempre bem praticadas por todos, embo-
ra nas assembleias o número de partici-
pantes seja sempre pequeno. Mas quanto 
a atender aquilo que é definido nas reuni-
ões, estamos conseguindo obter um bom 
resultado. A inadimplência é baixa, e quan-
do acontece, buscamos rapidamente ajus-
tar a situação, ouvindo a situação do con-
dômino e buscando uma negociação jus-
ta para todos. Aumentou o volume de ma-
terial que os próprios moradores separam 
e destinam à coleta seletiva.

E QUAL O PRÓXIMO PASSO A SER DADO?
Nos próximos meses faremos a construção 
de uma academia e mais churrasqueiras, 
numa área de 80 metros quadrados. Tudo 
definido com a participação dos morado-
res. O desafio é grande, mas o resultado 
tem sido satisfatório e recompensador.

SIPCES – Sindicato Patronal de Condomínios  |
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Em busca de
novos desafios

Décio Henrique Cravo, síndico no 
condomínio Reserva dos Camarás



O verão se aproxima, e com ele pode 
voltar o que se tornou manchete co-
mum nos principais meios de co-

municação de todo o país nesse período: 
o aumento do número de registros de ca-
sos de dengue. Para evitar que mais uma 
vez esse quadro se repita é fundamental 
a realização de ações preventivas, capa-
zes de controlar e impedir a proliferação 
da doença.

“Todos os condôminos podem adotar 
medidas simples, mas que serão funda-
mentais no combate ao mosquito trans-
missor. Cada um fazendo a sua parte e 
com os órgãos públicos fazendo a parte 
deles, certamente teremos um resultado 
muito satisfatório nessa luta. Essas atitu-
des têm que fazer parte da rotina de cada 
um”, destaca o presidente do SIPCES, Cyro 
Bach Monteiro.

Nos condomínios os moradores podem 
dar atenção especial às varandas, onde 
há muitos vasos de plantas e até mesmo 
ralos, em alguns casos. Nas plantas o 
ideal é colocar pratos justapostos, enchê
-los com areia ou furá-los. Limpar as va-
silhas de comida e água dos animais, in-
clusive dos pássaros, também não deve 
ser esquecido. 

Outro local do condomínio que mere-
ce atenção é o fosso do elevador. Esse é 
um ponto que geralmente acumula água 
e hospeda um número razoável de mos-
quitos transmissores. E é por aqui que os 
mosquitos passam a atingir andares cada 
vez mais superiores. Como a capacidade 
de voo do Aedes gira em torno de dois 
metros, ele vai subindo de forma grada-
tiva, mas procriando e transmitindo a do-
ença por anda passa.

Nas áreas comuns cabe ao síndico ado-
tar as medidas de combate: manter pis-
cinas sempre com cloro; colocar cloro ou 
sal de cozinha nos ralos, principalmente 
na garagem; evitar acúmulo de água em 
tambores e sobre guaritas com laje sem 
caída e ter uma atenção especial sobre o 
jardim. Busque orientar para que os em-
pregados e os próprios moradores obser-
vem pneus, objetos e até mesmo brinque-
dos do playground, para que esses não 
acumulem água.

De acordo com informações do Minis-

tério da Saúde, cerca de 78% dos cria-
douros estão no interior de residências, 
em recipientes com água parada como 
pneus, garrafas, vasos de plantas, caixas 
d’água destampadas e calhas. Por isso é 
importante que o controle a dengue seja 
feito durante todo o ano, mas como o ve-
rão está próximo, devemos redobrar as 
atenções sobre o assunto, pois esse é o 
período com maior incidência da doença.

Tudo SobrE a dEnguE
O que é? A dengue é uma doença in-

fecciosa causada por um vírus, que pode 
ser de quatro sorotipos diferentes: DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Nos países tro-
picais, a dengue é um sério problema de 
saúde pública, pois as condições do meio 
ambiente favorecem o desenvolvimento e 
a proliferação do Aedes aegypti, principal 
mosquito transmissor da doença.

 Sintomas: A dengue clássica é usual-
mente benigna. Inicia-se com febre alta, 
podendo apresentar cefaleia (dor de ca-
beça), prostação, mialgia (dor muscular, 
dor ao redor dos olhos), náusea, vômito, 
dor abdominal, exantema máculo-papu-
lar (manchas na pele). No final do perí-
odo febril podem ocorrer sangramentos, 
mas eles são raros na dengue clássica.

Na dengue hemorrágica, os sintomas 
iniciais são os mesmos da dengue clás-
sica, porém evoluem rapidamente para 
manifestações hemorrágicas de gravida-
de variável. Os casos típicos são carac-
terizados por febre alta, fenômenos he-
morrágicos que vão desde leves sangra-
mentos gengivais até manifestações gra-
ves, como hemorragia gastrointestinal, in-
tracraniana e derrames.

 Transmissão: A dengue é transmitida 
por um vetor (agen-
te transmis-
sor da do-
ença), no 
caso, por 
um mos-
quito. No 
Brasil o ve-
tor é o mos-
quito da es-
pécie Aedes 
aegypti.

Dia a Dia

Para maior segurança:
•			Exija	que	o	agente	apresente	o	
crachá	de	identificação;

•			Em	caso	de	dúvidas,	ligue	para	a	
Secretaria	de	Saúde	ou	Ambien-
tal	de	sua	cidade.	No	caso	de	Vi-
tória,	ligue	para	o	Fala	Vitória	156;

•			O(s)	 agente(s)	deverá(ão)	 ser	
acompanhado(s)	durante	a	vis-
toria	no	prédio;

•			Anote	no	Livro	de	Registro	de	Ocor-
rências	do	condomínio	a	data,	o	
nome	do	agente	e	o	motivo	da	visita..

	
Para maior 
qualidade de vida:
•			Siga	as	orientações	e	condutas	
para	eliminar	os	criadouros	do	
mosquito	da	Dengue;

•			Divulgue	junto	aos	condôminos	os	
problemas	observados	e	as	con-
dutas	a	serem	adotadas;

•			Distribua	a	todos	os	condôminos	o	
material	informativo	de	prevenção.

Faça a Sua parte
•			Não	deixar	água	acumulada	so-
bre	a	laje

•			Jogar	no	lixo	todo	objeto	que	pos-
sa	acumular	água,	como	embala-
gens	usadas,	potes,	latas,	copos,	
garrafas	vazias	etc

•			Guardar	garrafas,	para	retorno	ou	
reciclagem,	emborcadas	e	em	lo-
cal	em	que	não	acumulem	água

•			Colocar	o	lixo	em	sacos	plásticos	
e	manter	a	lixeira	bem	fechada

•			Não	jogar	lixo	em	terrenos	baldios
•			Manter	o	saco	de	lixo	bem	fecha-
do	e	fora	do	alcance	dos	animais	
até	o	recolhimento	pelo	serviço	
de	limpeza	urbana

•			Manter	a	caixa	d’água	completa-
mente	fechada	para	impedir	que	
vire	criadouro	do	mosquito

•			Manter	bem	tampados	tonéis	e	
barris	de	água

•			Encher	de	areia	até	a	borda	os	
pratinhos	dos	vasos	de	planta	ou	
lavá-los	com	escova,	água	e	sa-
bão	semanalmente

Fonte: Ministério da Saúde
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O condomínio contra a Dengue
O combate à proliferação do mosquito 
transmissor é fácil, e pode ser feito por todos.
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Especial

Qual o seu 
endereço?

Nos	últimos	meses	o	Sindicato	Patronal	
de	Condomínios	(SipceS)	tem	registrado	
um	número	elevado	de	questionamentos	
por	parte	de	síndicos	e	administradoras	
de	condomínios	da	cidade	de	Vitória	que	
estão	enfrentando	dificuldades	na	renova-
ção	de	alvarás	de	elevadores.	Ao	darem	
entrada	na	renovação	junto	à	Receita	Fe-
deral,	o	endereço	é	dado	como	incorreto.

Para	a	Prefeitura	de	Vitória	o	assunto	é	
simples	de	ser	resolvido,	e	reforça	que	al-
guns	condomínios	estão	dando	entrada	de	
forma	equivocada	na	inscrição	do	seu	CNPJ.	

“O	erro	mais	comum	é	a	numeração	er-
rada.	Existem	muitos	cadastros	em	que	o	
endereço	colocado	afirma	como	o	imóvel	
sendo	sem	número	ou	fazendo	parte	de	
algum	bloco.	Não	existe	imóvel	sem	nú-
mero	em	Vitória.	O	primeiro	passo,	antes	
do	CNPJ,	é	que	o	contribuinte	solicite	à	
prefeitura	a	certidão	de	endereço	oficial.	
Essa	é	a	informação	que	deve	constar	no	
CNPJ”,	orienta	a	chefe	de	equipe	de	fis-
calização	da	Secretaria	de	Desenvolvi-
mento	da	Cidade	(Sedec),	Maria	Mada-
lena	V.	Tommasi.

Para	o	cadastro	de	alvarás	são	usadas	
duas	inscrições:	Tributo	Mobiliário,	gerado	
pelo	CNPJ,	e	o	Tributo	Imobiliário,	gera-
do	pelo	município,	e	as	informações	cons-
tantes	nos	dois	documentos	tem	que	ser	
as	mesmas.

Ainda	de	acordo	com	Madalena,	entre	
os	anos	de	2010	e	2011,	através	do	sis-
tema	Alvará	OnLine,	para	os	alvarás	com	
divergência	foi	dado	o	prazo	de	um	ano	
para	a	correção	do	endereço,	sob	pena	de	
não	renovação	após	esse	período.

Caso	a	consulta	prévia	no	sistema	on-
line	dê	negativo,	deve-se	proceder	a	con-
sulta	prévia	no	protocolo	e	solicitar	a	con-
sulta	prévia	ao	PDU	para	efeito	de	corre-
ção	de	endereço	do	CNPJ.	Após	o	proto-
colo	o	condomínio	conseguirá	realizar	a	
atualização	em	até	cinco	dias.	

Para	o	encarregado	do	setor	de	nume-
ração	oficial	da	Sedec,	Everaldo	de	Araú-
jo,	a	Prefeitura	de	Vitória	atua	de	acordo	
com	o	que	determina	o	artigo	30	da	Cons-
tituição	Federal,	artigo	64	da	Lei	Orgânica	
do	município	e	o	capítulo	III	da	Lei	Muni-
cipal	6.080/03.

“Cumprimos	as	exigências	das	leis	e	de-
cretos,	fazendo	uma	atualização	de	even-
tuais	mudanças	de	CEP	colocada	pelos	
Correios,	e	agimos	de	forma	integrada	à	
Secretaria	de	Fazenda	(Semfa)	para	a	de-
vida	regularização.	É	uma	verdadeira	sin-
cronização	junto	aos	Correios	e	à	Receita	
Federal.	Mas	estamos	sempre	abertos	a	
solucionar	e	orientar	qualquer	dúvida	dos	
contribuintes	da	capital”,	garante	Araújo.

Outras	informações	podem	ser	tiradas	
pelo	telefone	3135-1131.

para reNOVar O aLVarÁ
•		RIA	(Resultado	de	Inspeção	Anual);
•			ART	(Anotação	de	Responsabili-
dade	Técnica);

•		Cópia	do	contrato	de	manutenção;
•		Cópia	da	Ata	de	Eleição	do	Síndico;
•			Quando	não	tiver	síndico,	decla-
ração	do	responsável	pelo	equi-
pamento	ou	nomeação,	no	caso	
de	repartição	pública;

•				Nada	consta	municipal,	tanto	da	
empresa	quanto	do	condomínio;

•			Os	documentos	devem	ser	assina-
dos	pela	empresa	e	pelo	síndico.

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória

cOMO reSOLVer
Através	da	inscrição	de	tributo	imo-
biliário	o	condomínio	(síndico	ou	ad-
ministradora)	deve	fazer	a	consulta	
prévia	e	tirar	a	certidão	correta	de	
numeração	no	site	da	prefeitura	de	
Vitória.	Convoque	uma	Assembleia	
Geral	Extraordinária	e	aprove	a	mu-
dança	de	endereço.	O	novo	ende-
reço	deve	ser	escrito	por	completo	
no	texto	da	ata.	Essa	ata	deverá	ser	
registrada	em	cartório	e,	em	segui-
da,	deve-se	ter	uma	cópia	autenti-
cada	desse	documento.
Feito	isso	vá	ao	site	da	Receita	Fe-
deral,	faça	a	alteração	cadastral	e	
aguarde	a	liberação	do	DBE.	Após	
liberado	esse	documento	deve	ser	
assinado,	com	firma	reconhecida	e	
junto	com	a	cópia	autenticada	da	ata	
de	alteração	ser	entregue	na	Recei-
ta	Federal.	Feito	isso	é	só	aguardar	
a	andamento	da	solicitação.
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O SIPCES informa à categoria que após 
reuniões de mediação no Ministé-
rio Público do Trabalho consegui-

mos finalizar as negociações da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 2014/2016 que 
será assinada pelas entidades sindicais 
(SIPCES e Sindicondomínios), sem con-
ter a cláusula do aviso prévio em dobro.

Para a exclusão da referida cláusula, foi 
negociada a indenização do direito que al-
guns empregados tinham, assim, confor-
me ata de audiência as entidades (SIPCES 
e SINDICONDOMINIOS) acordam na EX-
CLUSÃO da CLÁUSULA AVISO PRÉVIO 
EM DOBRO, da CCT 2014/2016 nos ter-
mos abaixo:

Aviso prévio em Dobro previsto na Cláu-
sula Oitava da CCT 2012/2014, vencida em 
31/05/2014, representa o valor de 01 salá-
rio base do empregado.

§ 1º - Aos empregados admitidos até 31 
de maio de 1999, o aviso prévio em dobro 
será indenizado em 04 parcelas, nas folhas 
de pagamento dos meses de Janeiro, Feve-
reiro, Março e Abril de 2015, na rubrica “IN-
DENIZAÇÃO AVISO PRÉVIO EM DOBRO”;

§ 2º - Aos empregados admitidos en-
tre o dia 01 de junho de 1999 até 31 de 
maio de 2001, o aviso prévio em dobro 
será indenizado pela metade em 02 par-
celas, nas folhas de pagamento dos me-
ses de Janeiro e Fevereiro de 2015, na 
rubrica “INDENIZAÇÃO AVISO PRÉVIO 
EM DOBRO”;

§ 3º - Os empregados que foram de-
mitidos sem justa causa ou que falece-
rem até o dia 30 de abril de 2015, é as-
segurado o pagamento de tal verba, 
observadas as condições dos parágra-
fos 1º e 2º.

Convenção Coletiva

Indenização do aviso prévio em dobro
Negociação da cct é finalizada



O SIPCES sempre desenvolveu ações 
de relevância social, e nos últi-
mos anos têm realizado a doa-

ção, em dinheiro, para entidades caren-
tes, dos valores arrecadados com a or-
ganização da Festa do Síndico, realiza-
da sempre no mês de novembro. Neste 
ano de 2014 o sindicato amplia as suas 
relações e adota de forma mais explícita 
a campanha mundial Outubro Rosa, co-
ordenada desde 2010 no Espírito Santo 
pela Associação Feminina de Educação 
e Combate ao Câncer (Afecc).

O foco do movimento é o câncer de 
mama, cuja projeção da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) é de que surgi-
rão 27 milhões de novos casos da doen-
ça, em todo o mundo, até o ano de 2030. 
Os países em desenvolvimento serão os 
mais afetados, entre eles o Brasil.

“O SIPCES vai ampliar a sua contribui-
ção social junto a entidades e empresas 
públicas ou privadas pela valorização do 
relacionamento humano. O sindicato será 
ainda mais atuante e colaborador dessas 
manifestações que só fazem bem e traz 
benefícios a todos os que se propõem a 
construir uma relação melhor”, reforça o 

presidente do sindicato patronal de con-
domínios, Cyro Bach Monteiro.

O mês de outubro é marcado por uma 
programação intensa envolvendo institui-
ções públicas, privadas e o terceiro setor 
no desenvolvimento de atividades que in-
cluem palestras educativas, campanhas 

de doação, gincana, atividades culturais, 
esportivas e a caminhada.

Uma das formas de chamar a atenção 
para o Movimento Outubro Rosa é a ilu-
minação de monumentos históricos, de 
pontos turísticos, de prédios públicos e 
privados na cor rosa durante todo o mês.

Responsabilidade Social

8   |  SIPCES – Sindicato Patronal de Condomínios

participa do Outubro RosaSIPCES 



9SIPCES – Sindicato Patronal de Condomínios  |

Dia a Dia

Para melhorar a qualidade de entre-
ga das contas, a Companhia Espíri-
to Santense de Saneamento (Cesan) 

implantou um novo sistema de leitura dos 
hidrômetros (medidores do consumo de 
água nos domicílios) que vai alterar a data 
de vencimento das contas dos clientes a 
partir de 04 de dezembro. Neste primei-
ro mês, haverá uma diferença no que o 
cliente está acostumado a pagar, mas a 
conta terá sido calculada da mesma for-
ma: proporcional aos dias de consumo.

A mudança foi necessária para equili-
brar a quantidade de leituras feitas a cada 
dia pelos leituristas, melhorar a logística e 
aperfeiçoar o atendimento ao cliente. “Além 
de eliminar a sobrecarga sobre os profis-
sionais, haverá mais tempo para eles fa-
zerem a leitura, podendo abordar o mora-
dor e resolver problemas no local a partir 
desse contato”, afirma Maria José Fernan-
des, gerente de Relação com o Cliente. 

O cliente deverá observar na fatura o 
número de dias que estão constando. O 
valor cobrado estará relacionado a essa 
quantidade de dias e ao volume consu-
mido. “Com a mudança, em algumas re-
sidências os hidrômetros serão lidos 20 
dias após a última leitura, e o valor da 
conta será menor, em outras serão lidos 
40 dias depois e, por isso, o valor será 

maior. Mas essa variação só ocorrerá no 
primeiro mês”, explica Fernandes.

Após essa adequação, a conta volta-
rá a ser apurada no período médio de 30 
dias e a data de vencimento passa a ser 
aquela estabelecida no mês da mudan-
ça. Mas o cliente pode solicitar a troca 
do vencimento, escolhendo entre as cin-
co opções que a companhia disponibiliza. 
Essa alteração pode ser realizada no link: 
http://www.cesan.com.br/servicos/minha-
conta/alteracao-da-data-de-vencimento-
da-conta/ , ligando para o 115 ou nos Es-
critórios de Atendimento.

Sem prejuízo
Fernandes esclarece ainda que, conforme 
determinado pela Agência Reguladora de 
Saneamento e Infraestrutura Viária do Es-
pírito Santo – Arsi, o valor da tarifa varia de 
acordo com faixas de consumo, são seis no 
total. Por exemplo: quem consome até 10 
mil litros (10 m³) por mês em uma residên-
cia, por cada mil litros, paga R$ 2,43 (cadas-
trados na Tarifa Social pagam R$ 0,97). Já 
quem consome entre 11 e 15 mil litros por 
mês paga R$ 2,84 por cada mil litros. Ou 
seja, os mesmos mil litros vão ficando mais 
caros à medida que o consumo aumenta. 

“Por isso, tomamos o cuidado de esca-
lonar a quantidade de água consumida. 

Caso o domicílio esteja em uma faixa, para 
30 dias de consumo, os dias a mais de co-
brança vão ser adequados para que o clien-
te não mude de faixa. Assim, garantimos 
que ele pague o justo”, afirmou a gerente.

 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Cesan

Mudanças no 
vencimento da 
conta de água

SiMuLaçãO
Veja	abaixo	um	exemplo:

Dados anteriores à alteração
Data	da	leitura	em	
novembro:	03/11/14
Dia	do	vencimento:	19/11/14
Volume	médio	consumido	
faturado	para	30	dias	(m³):	160

Dados no mês da alteração
Mês	da	alteração:	dez/14
Data	da	leitura	em	
dezembro:	15/12/14
Número	de	dias	em	relação	
à	leitura	anterior:	42
Previsão	de	consumo	
a	faturar	(m³):	224
Vencimento:	22*/12/14
*	O	dia	22	passa	a	ser	o	
do	vencimento	de	todos	os	
meses	daqui	pra	frente.

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



Matéria Jurídica

O	uso	de	faxineiras	em	condomínios	era	
muito	comum,	especialmente	em	prédios	
com	poucas	unidades,	dispensando	a	ne-
cessidade	de	uma	empregada	com	carga	
horária	de	44	horas	semanais.	Mas	deci-
sões	judiciais	vêm	reconhecendo	a	exis-
tência	do	vínculo,	mesmo	naquelas	situ-
ações	em	que	a	prestação	de	serviços	
ocorria	duas	vezes	por	semana.

Há	muito	tempo	o	SipceS	vem	orien-
tando	os	condomínios	para	utilização	da	
contratação	por	jornada	parcial,	inclusive	
incluiu	na	Convenção	Coletiva	de	Traba-
lho	esta	possibilidade,	visando	dar	maior	
visibilidade	e	conhecimento.Mas	sempre	
é	preciso	voltar	ao	tema,	pois	muitos	con-
domínios	ou	desconhecem	a	legislação,	
as	orientações	doSindicato	e	as	normas	
convencionais	e	persistem	na	contrata-
ção	de	diarista,	e	o	pior,	nesta	condição	
de	diarista	pagam	vale-transporte	e,	mui-
tas	vezes,	13º	salário.	Ou	seja,	reconhe-
cem	o	vínculo,	apenas	não	registram	a	
CTPS,	elemento	de	segurança	para	to-
dos,	evitando	dissabores	e	custos	em	
demandas	judiciais.

Com	efeito,	dispõe	o	artigo	58-A,	da	
CLT:	“Considera-se	trabalho	em	regime	
de	tempo	parcial	aquele	cuja	duração	não	
exceda	a	vinte	e	cinco	horas	semanais.”

Portanto,	o	condomínio	poderá	contra-
tar	empregado	por	hora	de	trabalho,	cuja	
jornada	não	ultrapasse	25	horas	semanais,	
a	remuneração	terá	como	base	o	valor	da	
hora	do	salário	ou	piso	pago	a	outro	em-
pregado	na	mesma	função,	ou	não	exis-
tindo	empregado,	o	piso	estabelecido	na	
Convenção	Coletiva.

Neste	sentido,	o	parágrafo	primeiro	do	
artigo	58-A	estabelece	que:

“O	salário	a	ser	pago	aos	empregados	
sob	o	regime	de	tempo	parcial	será	pro-
porcional	à	sua	jornada,	em	relação	aos	
empregados	que	cumprem,	nas	mesmas	
funções,	tempo	integral.”

Importante	frisar	que	aos	empregados	
sob	jornada	parcial,	é	proibido	prestar	ho-
ras	extras,	ou	seja,	trabalhar	além	do	perí-
odo	contratado;	esta	proibição	encontra-
se	estampada	no	parágrafo	quarto	do	ar-
tigo	59	da	CLT;	assim	redigida:

“Os	empregados	sob	o	regime	de	tempo	

parcial	não	poderão	prestar	horas	extras.”
Assim,	o	condomínio	deve	deixar	de	

utilizar	a	diarista	e	contratar	empregado	
por	 jornada	parcial,	registrando	a	Car-
teira	de	Trabalho	após	todos	os	procedi-
mentos	preliminares	(exame	admissio-
nal,	entrevista,	entrega	de	documentos),	
especificando	a	remuneração	por	hora,	
com	base	no	salário/piso	da	função,	car-
ga	horária	e	dias	de	trabalho,	bem	como	
a	função,	que	deve	ser	de	auxiliar	de	ser-
viços	gerais.

Este	empregado	possui	os	mesmos	
direitos	pagos	aos	demais	empregados	
previstos	na	Convenção	Coletiva,	den-
tre	eles,	cesta	básica,	seguro	de	vida	e	
adicional	de	insalubridade,	se	este	for	
devido,	pois,	o	condomínio	possuindo	o	
PPRA	certamente	estará	desobrigado	de	
pagar	este	adicional,	pois,	de	forma	ge-
ral	não	há	atividade	insalubre	nos	condo-
mínios,	especificamente	na	limpeza	das	
áreas	comuns.

Em	caso	de	dúvidas,	leia	a	Conven-
ção	Coletiva	ou	entre	em	contato	com	o	
SipceS	via	telefone	ou	e-mail.

Em	relação	às	férias,	é	importante	ressal-
tar	que	o	empregado	por	jornada	parcial	
também	possui	direito	a	férias,	mas	de	for-
ma	diferenciada,	pois,	deve	obedecer	a	
jornada	semanal	conforme	tabela	contida	
no	artigo	130-A,	da	CLT	e	ainda,	se	tiver	
mais	de	sete	faltas	injustificadas,	perde-
rá	50%	do	tempo	a	que	tem	direito,	logo,	
deve	o	condomínio	contabilizar	as	faltas	
injustificadas	para	conceder	as	férias,	de	
forma	justa	e	legal.

Art.	130-A.	Na	modalidade	do	regime	
de	tempo	parcial,	após	cada	período	de	
12	(doze)	meses	de	vigência	do	contra-
to	de	trabalho,	o	empregado	terá	direito	

a	férias,	na	seguinte	proporção:
I.	dezoito	dias,	para	a	duração	do	traba-
lho	semanal	superior	a	vinte	e	duas	horas,	
até	vinte	e	cinco	horas;
II.	dezesseis	dias,	para	a	duração	do	tra-
balho	semanal	superior	a	vinte	horas,	até	
vinte	e	duas	horas;
III.	quatorze	dias,	para	a	duração	do	tra-
balho	semanal	superior	a	quinze	horas,	
até	vinte	horas;
IV.	doze	dias,	para	a	duração	do	traba-
lho	semanal	superior	a	dez	horas,	até	
quinze	horas;
V.	dez	dias,	para	a	duração	do	trabalho	se-
manal	superior	a	cinco	horas,	até	dez	horas;

VI.	oito	dias,	para	a	duração	do	trabalho	
semanal	igual	ou	inferior	a	cinco	horas.

Parágrafo	único.	O	empregado	contra-
tado	sob	o	regime	de	tempo	parcial	que	
tiver	mais	de	sete	faltas	injustificadas	ao	
longo	do	período	aquisitivo	terá	o	seu	pe-
ríodo	de	férias	reduzido	à	metade.

Por	fim,	a	maior	dúvida	dos	condomí-
nios	é	em	relação	à	remuneração	de	acor-
do	com	as	horas	trabalhadas	semanalmen-
te,	tal	fato	não	é	complicado,	apenas	exi-
ge	que	seja	realizada	uma	operação	de	
regra	de	três	para	saber	a	jornada	mensal	
e,	depois,	a	multiplicação	desta	quantida-
de	de	horas	pelo	valor	da	hora.

Jornada por tempo parcial
Como calcular?

Jornada parcial também dá direito a férias 
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exeMpLiFicaNDO
Salário/Piso	da	faxineira:	R$	794,70
Valor	hora:	R$3,61
*	fruto	da	divisão	pela	carga	horária	
mensal	de	220	horas

Jornada de 16 horas semanais:
Neste	caso	precisamos	multiplicar	por	
4,25	(quantidade	de	semanas	do	mês)	
e	encontramos	a	carga	horária	traba-
lhada	por	este	empregado.	Neste	caso,	
teremos	68	horas	mês.

Portanto,	nesta	carga	horária	de	68	
horas	teremos	um	salário	de	R$	245,48.

Por	fim,	resta	esclarecer	a	questão	
do	repouso	semanal	remunerado.	Para	
isto,	precisamos	entender	que	o	artigo	
10,	do	Decreto	27.048/69	dispõe	de	
forma	clara:

Art.	10.	A	remuneração	dos	dias	de	
repouso	obrigatório,	tanto	o	do	repou-
so	semanal	como	aqueles	correspon-
dentes	aos	feriados,	integrará	o	salá-
rio	para	todos	os	efeitos	legais	e	com	
ele	deverá	ser	paga.

1º	A	remuneração	do	dia	de	repouso	
corresponderá,	qualquer	que	seja	a	for-
ma	de	pagamento	do	salário:

A)	para	os	contratados	por	semana,	dia	
ou	hora,	à	de	um	dia	normal	de	trabalho,	
não	computadas	as	horas	extraordinárias;

Assim,	para	calcular	o	repouso,	bas-
ta	que	se	avalie	o	valor	do	dia	trabalha-
do.	Simplificando	o	cálculo	do	repouso	
do	horista	aplica-se	a	seguinte	fórmula.

Horas	de	Repouso	=	(Total	de	horas	tra-
balhadas	no	mês)	x	(Número	de	domingos	
e	feriados	do	mês).	Pegue	o	resultado	e	
divida	pelo	Número	de	dias	úteis	do	mês.

O	valor	final	será	a	quantidade	de	ho-
ras	de	repouso.	Veja	o	exemplo	abaixo:

Adotando	o	mês	de	agosto,	teremos:	
68	(horas	trabalhadas)	x	5	(domingos	e		
feriados)	/	26	(dias	úteis)	=	13,07	(horas	
de	repouso).

O	valor	do	repouso	será	então	13,07	
(horas	de	repouso)	x	3,61	(valor	da	hora),	
teremos	R$	47,18	(Quarenta	e	sete	Reais	
e	dezoito	Centavos).



Departamento Pessoal
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Modernização e 
embelezamento de 
elevadores

Av. José Rato, 1155 F
Bairro de Fátima - Serra / ES
CEP 29160-790
comercial.es@embelezartelevadores.com.br
Tel: (27) 3376-2593 / 3376 2594
(27) 99239-0908

Modernização e 
embelezamento de 
elevadores
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TIRA-DÚVIDAS
Participe da nossa seção TIRA-DÚVI-
DAS. Mande sua pergunta para o e-mail 
sipces@sipces.org.br e contribua para 
a discussão de assuntos que possam 
melhorar as ações do seu condomínio. 
Participe!

1) PoDe o SínDIco SeR 
RemuneRADo ou fIcAR ISenTo 
DA TAxA De conDomínIo?
R. Sim. A convenção poderá estabelecer 
qual será a remuneração do síndico, va-
lor fixo, variável ou se ficará isento do pa-
gamento da quota condominial.

2) o SínDIco é conTRIbuInTe 
obRIgATóRIo DA PReVIDêncIA SocIAl?
R. Sim. A legislação previdenciária 
classifica expressamente o síndico 
como contribuinte individual, tanto 
na isenção quanto no recebimento do 
pró-labore.

3) oS 
conDomínIoS 
que não 
conceDeRem 
o InTeRVAlo 
AlImenTAção PARA o 
emPRegADo nA eScAlA 12/36, 
como DeVem PRoceDeR?
R. Devem pagar 1:00h a título de re-
pouso e alimentação que corres-
ponde ao valor da hora acresci-
da de 50% (cinquenta por cento).

4) o emPRegADo De 
conDomínIo com joRnADA 
PARcIAl (hoRISTA), 
Recebe ceSTA báSIcA?
R. Sim. Ao empregado horista 
será concedido o valor corres-
pondente a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da cesta básica.


