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O  SIPCES entregou para duas associações que desenvolvem im-
portantes trabalhos sociais e estão localizadas em municípios da 
Grande Vitória, a doação dos valores arrecadados com a Festa 

do Síndico, realizada em 2014.
Uma das entidades escolhidas foi a Associação Capixaba Contra o 

Câncer Infantil (Acacci), com sede em Vitória, no bairro Jardim Cam-
buri. Criada em 1988, a Acacci oferece a crianças e adolescentes com 
câncer condições dignas de assistência e tratamento, e possui uma 
casa de apoio com capacidade para abrigar até 30 pacientes com seus 
acompanhantes.

A outra entidade fica no município de Serra. A Associação Lar Se-
mente do Amor, fundada em novembro de 1994, tem como sua prin-
cipal função o abrigamento institucional, que é o acolhimento de crian-
ças e adolescentes na faixa etária de 06 a 18 anos de idade. Além do 
acolhimento, as crianças e adolescentes tem acesso a atividades es-
portivas, culturais e iniciação profissional.

O valor total arrecadado com a Festa do Síndico foi de R$ 5.650,00. 
Para o Lar Semente do Amor foi feita a doação de uma máquina de la-
var, enquanto que para a Acacci foram doadas mais de 4500 fraldas, 
tamanhos pequeno e médio.

Muito mais do que apresentar uma prestação de contas para os seus 
associados, o SIPCES agradece a todos que puderam participar e con-
tribuir com este momento especial de solidariedade.

SipceS entrega doações a 
entidades da Grande Vitória

SOLIDARIEDADE E 
RESPONSABILIDADE
 “Parabéns e muito obrigado. Nossas crianças agrade-
cem a todos que puderam participar. Sem vocês nos-
so trabalho ficaria mais difícil”. 

Essas palavras são direcionadas a todos vocês, as-
sociados do SIPCES. Elas foram ditas pelo coordena-
dor da Associação Lar Semente do Amor, Pedro Deps 
Neto, uma das entidades que receberam do sindicato 
a doação dos valores arrecadados com a realização da 
Festa do Síndico, em novembro de 2014. A outra enti-
dade beneficiada foi a Acacci.

São entidades e pessoas envolvidas em trabalhos 
que beneficiam aqueles que precisam de ajuda, auxí-
lio e orientação. Ações que o sindicato busca divulgar 
e participar, e que divide e presta contas a você asso-
ciado, que também acredita nessa proposta solidária e 
entende que os benefícios são para todos.

No texto ao lado você pode conhecer um pouco 
mais sobre as duas associações e o que foi doado a 
cada uma delas.

Outros dois assuntos abordados nesta edição são 
bem pertinentes e merecem igual destaque: seguran-
ça e inadimplência. Os condôminos, síndicos e admi-
nistradoras de condomínios devem redobrar a atenção 
quanto ao assunto segurança, uma vez que os bandi-
dos estão cada vez mais audaciosos.

 Quanto à inadimplência, com várias notícias 
sobre os riscos de 
descontrole em 
nossa economia, 
manter as contas 
em dia e comba-
ter a inadimplência 
são ações funda-
mentais para que a 
saúde financeira do 
condomínio não fi-
que abalada.

Boa leitura, e 
participe enviando 
sua sugestão.

Cyro Bach Monteiro  
Presidente do SIPCES

LAR SEmENtE do AmoR
Avenida Augusto Ruschi, 1541, 
Balneário de Carapebus, Serra/ES.
contato@larsementedoamor.org.br

 /Associação Lar Semente do Amor 
Telefones:  27 3338.0880 

27 3338.0845 
27 99277.8494

ACACCi
Rua Domingos Póvoa Lemos, 
2967, Jardim Camburi, Vitória/ES.
acacci@acacci.org.br 

 /ACACCI
 @ACACCI

Telefone: 27 2125.2992
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com a participação de  
condôminos, empregados e fornecedores

Yoshiaki Komo e a quadra 
esportiva: próxima obra 

planejada do condomínio.

www.colect.com.br / (27) 3421-7082

SEU CONDOMÍNIO

SOLUÇÃO PARA  
GESTÃO DE LIXO EM

Há 10 anos na função de síndico do 
edifício Pietro Spinelli, no bairro Praia 
da Costa, em Vila Velha, o aposen-

tado Yoshiaki Komo garante que o planeja-
mento e a participação dos condôminos e 
empregados do condomínio são fundamen-
tais para a concretização dos bons resulta-
dos alcançados ao longo desse período.

São mais de 40 apartamentos distribuí-
dos em 14 andares e área de lazer comple-
ta, onde o Sr. Komo tem a colaboração de 
um subsíndico e outros seis empregados 
do condomínio, para deixar tudo em ordem.

O resultado de tamanho empenho e or-
ganização administrativa é que durante todo 
esse tempo nunca foi feita sequer uma co-
brança de cota extra.

InfoSIPCES –  O SENHOR ESTÁ HÁ 10 
ANOS COMO SÍNDICO DO CONDOMÍNIO. 
COMO SE RENOVAR POR TANTO TEMPO?
Basta não inventar. O síndico tem que co-
nhecer o que vai administrar, conhecer o pré-
dio, conhecer os moradores. Conhecendo o 
prédio, você já sai ganhando em pelo menos 
50% em relação à manutenção, seja corre-
tiva ou preventiva. Aí os problemas são me-
nores, as reclamações também, e fica mais 
fácil executar o planejamento. E todos que 
dependem do condomínio têm que saber 
dessa importância.

INCLUSIVE OS FORNECEDORES?
Exatamente. Eu enumero algumas ações 
como muito importantes para a adminis-
tração do condomínio: elaboração do or-
çamento anual mais próximo possível da 
realidade; formação de equipe de colabo-
radores com comprometimento das suas 
funções; atenção à manutenção preventi-

va, pois assim diminuiremos as ações cor-
retivas; e a seleção e manutenção de pres-
tadores de serviços como parceiros, com-
prometidos com os serviços contratados.

E A RELAÇÃO COM OS CONDÔMINOS 
E EMPREGADOS? COMO FICA?
O síndico não pode ser autoritário, tem que 
ser humilde. O síndico precisa dar exem-
plo, se ele não cumpre, como vai cobrar a 
aplicação das normas? Aqui tem muito di-
álogo, fazemos as pessoas entenderem a 
importância e necessidade de cada ação, 
não podemos deixar nenhuma margem de 
dúvida para os outros condôminos. Se ti-
ver algum problema, tem que resolver logo. 
Tem que existir uma relação de humildade e 
cordialidade, onde todos se respeitam e sa-
bem de suas tarefas, funções e obrigações.

E ESSA INTEGRAÇÃO ENVOLVE 
A COMUNIDADE.
Estamos sempre presentes às reuniões or-
ganizadas pela Associação de Moradores 
da Praia da Costa. O condomínio não pode 
se isolar, resolver do portão pra dentro. Tem 
que buscar socializar com os outros con-
domínios as ações que estão dando certo, 
temos que buscar melhorias para o nosso 
bairro. Por isso fazemos questão de contri-
buir para a discussão de melhoria de vida 
em toda a comunidade.

QUAIS AÇÕES OU RESULTADOS MAIS 
SE DESTACAM NESSES 10 ANOS?
Durante todo esse período nunca foi lança-
da uma cota extra. Outro ponto que consi-
dero muito importante é que os condômi-
nos tem a responsabilidade de poder pa-
gar a taxa do condomínio em dia. Hoje te-

mos 100% dos condôminos adimplentes. 
Nunca foi necessária a cobrança da taxa de 
forma judicial, e também não registramos 
nesse período ações trabalhistas ou atra-
sos de pagamentos. Temos um controle fi-
nanceiro muito grande, e isso contribui para 
que a gente possa manter esses números.

QUAIS AS PRÓXIMAS AÇÕES 
DO CONDOMÍNIO?
Atualmente estamos em fase de conclusão 
da pintura das garagens, e em breve come-
çaremos a reforma da quadra poliesporti-
va, que precisa de reparos. Em médio prazo 
realizaremos a manutenção corretiva da fa-
chada do edifício. E como falei anteriormen-
te, sempre olhando todo o prédio, para que 
as manutenções preventivas prevaleçam.



Especial
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Como evitar as ações dos bandidos.
A  constante notícia de ações de ban-

didos que buscam o roubo rápido e 
fácil nos bairros mais populosos de 

Vitória tem chamado atenção de quem vive 
em condomínios no Espírito Santo, princi-
palmente nos municípios da Grande Vitória.

Os moradores de Jardim da Penha e Jar-
dim Camburi protagonizaram diversas cha-
madas nos noticiários a respeito do assun-
to nos últimos meses, onde o objeto pre-
ferido dos bandidos têm sido as bicicletas.

Os criminosos parecem não estar ligan-
do muito para todo o aparato de segurança 
disponível nos condomínios como câmeras 

de vigilância ou cerca elétrica. Nada disso 
está sendo capaz de afastar a ação desca-
rada de criminosos, que já não se preocu-
pam mais em esconder os rostos frente ta-
manha vigilância.

Dada a frequência dos acontecimen-
tos, o Sindicato Patronal de Condomínios 
(SIPCES) tem buscado orientar seus asso-
ciados a debaterem e buscarem maior inte-
ração entre os condomínios vizinhos e en-
tre os próprios condôminos, como forma de 
ampliar a discussão de ações que visem a 
melhoria da segurança. Outro ponto muito 
importante a ser levado em consideração é 
a atenção dos próprios moradores para o 
que acontece no entorno dos prédios e os 
cuidados no acesso à unidade habitacio-
nal ou comercial.

“Os equipamentos de segurança vão ter 
sua eficiência colocada a favor do con-
domínio desde que o funcionário este-
ja treinado para utilizá-lo e saiba como 

agir em situações de alerta. Os condôminos 
não podem relaxar um segundo sequer com 
a segurança, achando que é responsabilida-
de do porteiro ou do síndico. Não distribuir 
chaves para parentes e empregados, ficar 
atento ao entrar e sair pela garagem, res-
peitar regras do condomínio quanto à en-
trega de encomendas e pedidos, tudo isso 
deve ser observado e obedecido pelo con-
dômino”, alerta o presidente do SIPCES, 
Cyro Bach Monteiro. 

BANDIDOS ADOTAM DISFARCES
Uma das táticas usadas pelos bandidos, em 
estados como Rio de Janeiro e São Paulo, 
por exemplo, é se passarem por prestado-
res de serviços. Isso mesmo. Como se fos-
sem funcionários de uma empresa de tele-
fonia ou de TV por assinatura, eles enviam 
uma correspondência para o morador, di-
zendo que a empresa está em processo de 
modernização e que precisa realizar ajustes 
ou a troca de equipamentos.

Aqui no Espírito Santo já houve registro 
de bandidos se passando por funcionário 
dos Correios, IBGE e até mesmo agente de 
combate à dengue.

Para Monteiro, os condomínios têm que 
capacitar cada vez mais os empregados e 
moradores para evitar o pior. “O condomínio 
que conseguir unir o uso de câmeras, ca-
pacitar seus empregados, ter um cadastro 
rigoroso de quem for acessar o condomí-
nio e ter a participação e entendimento do 
condômino da importância dessas ações 
para a segurança de todos, certamente irá 
sair vencedor dessa luta contra o crime”.

Segurança.



Síndicos e SipCES
se mobilizam no Centro de Vitória
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Especial

D esde novembro de 2014 diversos 
síndicos de condomínios localiza-
dos no Centro de Vitória têm se 

reunido para discutir ações de melho-
ria na segurança do bairro, e o SIPCES 
tem acompanhado essas reuniões, que 
já contou com a participação de agen-
tes públicos, como o secretário de Se-
gurança Urbana de Vitória, Fronzio Ca-
lheira Mota.

Durante os encontros os moradores 
cobram maior intervenção dos entes pú-
blicos para a inibição e combate à prática 
criminosa no bairro, e também já estudam 
ações como treinamento dos empregados 
dos condomínios e maior orientação aos 
condôminos, que podem evitar e auxiliar 
no combate ao crime.

Vilmar Maria de Oliveira, síndico do edi-
fício Aldebaran e um dos organizadores 
dos encontros, acredita que a troca de in-
formações e experiências entre os síndicos 
do bairro e uma maior cobrança por ações 
efetivas junto aos órgãos competentes tra-
rá os resultados esperados.

 “Ainda no mês de abril iremos realizar 
a terceira reunião, onde discutiremos a im-
plantação de um sistema de rádio comu-
nicação entre os condomínios do bairro.

Para o vice-presidente do SIPCES, Ge-
daias Freire da Costa, cada um tem um pa-
pel importante nessa participação. “Não 
basta colocar um porteiro, por exemplo, e 
fazer a instalação de equipamentos se não 
treinar o empregado, ou o condômino in-
sistir em não cumprir regras básicas de se-

gurança e o Poder Público não atuar na re-
gião. Quanto ao síndico, ele deve ter uma 
atuação preventiva”, orienta.

Reunião discute melhorias na 
segurança do Centro da capital

Fotos: Divulgação/SEMCOM



Pequenas formigas fazem uma tri-
lha pela parede do apartamento, as 
baratinhas começam a surgir pró-

ximo ao salão de festas e algum condô-
mino acredita ter visto um rato correndo 
pela garagem do condomínio. É claro que 
ninguém precisa esperar que todos esses 
exemplos aconteçam ao mesmo tempo 
para presumir que é chegada a hora de 
uma dedetização no condomínio.

Está chegando a hora de exterminar 
esses indesejáveis visitantes antes que a 
situação fuja um pouco do controle e tra-
ga transtornos maiores. As pragas mais 
comuns são os insetos rasteiros, como 
baratas, traças, aranhas e formigas, se-
guidos dos roedores e cupins, em que o 
caso mais comum é o cupim subterrâneo, 
aqueles que sobem do subsolo para a co-
bertura, através de prumadas, redes elé-
tricas, hidráulicas, cabeamentos de TV e 
telefonia, por exemplo.

“A dedetização tem que ser vista como 
uma forma de prevenção. A facilidade e ra-
pidez com que essas pragas se proliferam 
exigem atenção e o cuidado de especia-
listas e profissionais experientes e capa-
citados”, reforça o presidente do SIPCES, 
Cyro Bach Monteiro.

O que Cyro quer dizer é para que quem 
for efetivar a contratação exija documen-
tos que comprovem a experiência da em-
presa e que ela esteja credenciada para a 
realização do trabalho. Entre os documen-
tos que podem ser exigidos estão o alva-
rá de funcionamento expedido pela Vigi-
lância Sanitária, a certidão do responsável 
técnico com o devido registro no Conse-
lho competente, referências e nomes de 
produtos e seus fabricantes.

A qualificação e treinamento dos fun-
cionários e uma boa dose de responsa-
bilidade ambiental por parte da empresa 
também são pontos importantes que po-
dem ser avaliados na hora da contratação.

Os condomínios que não sofrem tan-
to com a invasão de pragas também de-
vem realizar esse procedimento como for-
ma de prevenção.

CONDOMÍNIO LIMPO
Manter o ambiente limpo é fundamental 
para que o resultado da dedetização seja 
amplamente satisfatório. Realizar o traba-
lho, mas manter dentro de uma residên-
cia um foco de proliferação pode com-
prometer todo o trabalho, ou fazer com 
que a próxima ação seja realizada antes 
do prazo desejável.

Por isso procure orientar e negociar 
para que a dedetização seja feita também 
dentro das unidades condominiais, além 
de elaborar um plano eficiente de orienta-
ção a todos no prédio, para que possam 
manter suas unidades limpas, sem acúmu-
lo de objetos sem utilidade e com o des-
carte e condicionamento correto do lixo.

dEdEtiZAÇÃo
A hora é agora.

Saiba maiS
O termo dedetização surgiu da subs-
tância Dicloro-Difenil-Tricloroetano 
– DDT, utilizada na 2ª Guerra Mun-
dial para proteger os soldados con-
tra insetos. Porém foi banida pelos 
órgãos de saúde devido ao eleva-
do grau de toxidade e contamina-
ção ambiental. Mesmo assim o nome 
passou a representar toda e qual-
quer substância para o controle de 
pragas e é por isso que hoje, em-
bora seja vetado o uso do DDT no 
país, o termo dedetização é adota-
do. São usados os termos DESIN-
SETIZAÇÃO para o controle quími-
co de insetos como barata, cupins 
e formiga ou DESRATIZAÇÃO para 
o controle químico de ratos.

As pragas mais comuns em casas 
e apartamentos são as aranhas, for-
migas, baratas, traças, ratos e cupins.

Dia a Dia
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Seguro para condomínios e residências.
A proteção que todo síndico e condômino precisam.

Condomínios residenciais verticais  •  Condomínios comerciais  •  Condomínios mistos  •  Condomínios de 
escritórios e/ou consultórios  •  Flats e Apart-Hotéis  •  Condomínios residenciais horizontais

Atendemos as novas coberturas previstas nas Convenções Coletivas SIPCES,  SINDICONDOMÍNIO,  SINDICONVIVE.

Tel.: (27) 3013-0707 / 3229-3737  |  Todo o Brasil.: 0800 932 0000 (ramal 0707)
atendimento@macrosegseguros.com.br
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Dia a Dia

Pode até passar despercebido em al-
guns momentos, mas os interfones 
são de extrema necessidade e im-

portância, principalmente quando consi-
derados um dos componentes do sistema 
de segurança.

Equipamentos modernos oferecem uma 
série de facilidades que reforçam essa fun-
ção ao gravar voz e vídeo ou tirar fotos, além 
de permitir a comunicação remota quando 
o morador da unidade está em outro local. 
Tudo muito diferente de quando servia ape-
nas para garantir o conforto e agilidade no 
atendimento aos empregados do condomí-
nio ou visitantes.

O aparelho permite a comunicação en-

tre empregados e 
condôminos, au-
xilia no controle e 
acesso de visitas e 
contribui para uma 
maior privacidade 
dos moradores. 
Mais do que a segurança o interfone au-
xilia nas emergências dentro do elevador, 
servindo como instrumento de comunica-
ção com a portaria ou diretamente com a 
equipe de manutenção.

Fica até difícil imaginar um condomínio 
sem interfone. “É um importante equipamen-
to de auxílio diário, e quando dá defeito, ge-
ralmente é por má utilização e até mesmo 

vandalismo”, reforça Cyro Bach Monteiro, 
presidente do SIPCES.

Em caso de defeito no sistema de interfone, 
a responsabilidade pelo conserto é do con-
domínio, a não ser que seja identificado que 
o dano tenha sido causado pelo mau uso do 
equipamento na unidade condominial. Nes-
se caso o proprietário ou inquilino da unidade 
condominial é quem arcará com a despesa.

importante auxílio 
na segurança.

iNtERFoNE 



Impostos e Taxas
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As notícias vistas em todos veículos de 
comunicação nos últimos meses in-
dicam que a economia do Brasil não 

vai bem, e que os próximos meses podem 
ser de dificuldades ainda maiores. E é cla-
ro que o mercado condominial não estará 
livre de passar por isso.

Para evitar maiores problemas e aper-
tos desnecessários é preciso que as con-
tas e previsões do condomínio estejam ri-
gorosamente atualizadas. O Sindicato Pa-
tronal de Condomínios (SIPCES) registrou 
um crescimento de 58% no número de car-
tas de cobrança enviadas pelo sindicato a 
condôminos inadimplentes durante o pri-
meiro trimestre de 2015 em relação à mé-
dia mensal de 2014.

Esse número é resultado do trabalho fei-
to pelo departamento jurídico do sindicato, 
que oferece o suporte necessário para que 
os associados possam realizar a cobrança 
e negociação das taxas em atraso, antes 
de qualquer medida jurídica.

Foram 204 cartas de cobrança durante 
os meses de janeiro, fevereiro e março des-
te ano, sem contar as negociações que fo-
ram intermediadas e resultaram em acordo. 
Durante todo o ano de 2014 foram 520 car-
tas de cobrança enviadas pelo sindicato.

Historicamente o crescimento desse ín-
dice de inadimplência é registrado nos me-
ses de janeiro e fevereiro, sempre normali-
zando a partir de março.  Mas neste ano 

o quadro apresentado é atípico. O cresci-
mento no número de síndicos que busca-
ram o SIPCES em busca de orientação e 
solicitação de envio da carta de cobrança 
atinge também o mês de março. 

“O começo de todo ano sempre é es-
perado um crescimento nesse número de 
inadimplentes, pois são muitas as con-
tas, como rematrícula e material escolar, 
férias, Carnaval. O que tem ocorrido, in-
felizmente, é que muitos optam por dei-
xar de pagar a taxa de condomínio, que 
tem uma taxa de juros relativamente bai-
xa, de 2%, para poder quitar dívidas que 
possuem juros maiores, como o cartão 
de crédito. A orientação do SIPCES para 
os síndicos e administradoras é que bus-
quem fazer o acordo para recebimento 
dos valores em atraso tão logo essa situ-
ação seja identificada, para que o orça-
mento do condomínio não fique compro-
metido.”, reforça o presidente do sindica-
to, Cyro Bach Monteiro.

O valor da taxa de condomínio deve ser 
reajustada no próximo mês, uma vez que 
a categoria (porteiros, zeladores, faxineiras, 
por exemplo) está neste exato período em 
negociação salarial (acompanhe a negocia-
ção na página 12 e no nosso site). O con-
domínio que estiver com uma reserva finan-
ceira baixa somada à alta na inadimplência 
pode ter problemas de gerenciamento se 
não se ajustar agora.

iNADiMpLÊNciA.
mantenha a saúde financeira do condomínio em dia.

diREito CoNdomiNiAL E EmpRESARiAL.
Atendimento personalizado a todas as demandas 
jurídicas do seu condomínio e da sua empresa. 
Ações preventivas, consultivas ou litigiosas.

RUA ALbERto dE oLiVEiRA SANtoS, Nº 42, SALA 1.908, Ed. AmES, CENtRo, VitóRiA/ES

(27) 3223-1777 / 9-9924-2429 / 9-9954-7324

LUdmyLA SANtoS NUNES
OAB/eS - 11965

LARiSSA RAmiNho pimENtEL
OAB/eS - 19016

REStRiÇÕES
Ao iNAdimpLENtE

1) Multa de 2%, Juros e 
Proibição de votar
Penalidades permitidas para o 
inadimplente, segundo o Código Civil:
• Multa de 2% e juros de até 1% ao 
mês - ou conforme a convenção 
determinar -correspondentes 
às taxas em atraso
• Proibição de votar e ser 
votado em assembleias.
• Atenção: De acordo com o 
Código Civil, multa pós vencimento 
superior a 2% não é permitida. 
 
2) Lista com nome de 
devedores - NUNCA
Afixar lista enumerando quem está 
inadimplente com o condomínio 
em locais como elevador e quadro 
de avisos não é recomendado. A 
ação pode ser interpretada como 
dano moral ao condômino. 
 
3) Suspensão do uso de áreas de 
lazer do condomínio - DEPENDE
O condomínio deve ter 
cautela e registrar esse tipo de 
decisão em assembleias.
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iMpOSTO 
De ReNDA Fique atento ao prazo.

Impostos e Taxas

Termina no dia 30 de abril o prazo para 
entrega da declaração do Impos-
to de Renda 2015 (ano-base 2014). 

Se você ainda não apresentou a sua de-
claração, não deixe para a última hora, e 
junte a documentação e informações, que 
sempre trazem uma série de dúvidas, tanto 
para síndicos quanto para os condôminos.

De acordo com a Receita Federal, os 
condomínios são isentos do pagamento 
de imposto de renda, não sendo necessá-
rio fazer qualquer declaração. Ao contrário 
dos seus moradores e do síndico, mesmo 
que esse tenha isenção da taxa.

O síndico que se encontra nessa situa-

ção de isenção, deve incluir em sua decla-
ração, considerando-a em “outras receitas”, 
já que a isenção equivale a um pagamen-
to pela sua função. Quando remunerado, a 
declaração deve ser feita da mesma forma.

Já nos condomínios que tenham ganhos 
devido a locação de áreas comuns como 
aluguel do topo do prédio para antenas ou 
com placas de publicidade, são os condô-
minos que devem realizar o recolhimento 
mensal obrigatório, uma vez que esses va-
lores constituem em rendimentos dos pró-
prios condôminos e não do condomínio.

Nesses casos é muito comum que os 
condôminos não recebam o pagamento 

em espécie, mas são eles os beneficiários 
dessa quantia, uma vez que o valor rece-
bido se junta ao fundo de reserva do con-
domínio ou diminui o valor a ser pago pela 
taxa condominial.

Note também que receitas provenien-
tes de locação de salão de festas, pisci-
nas, churrasqueiras ou qualquer outro item 
pelos próprios condôminos não são consi-
deradas como rendimento de aluguel para 
efeito de tributação.

A expectativa da Receita Federal é de 
receber cerca de 27,5 milhões de declara-
ções neste ano de todo o país, sendo 510 
mil só no Espírito Santo.

fi t4store

A MAIOR REDE DE LOJAS DE FITNESS
DO BRASIL

CHEGOU EM VITÓRIA

Fit4 Store Vitória
Avenida Vitória, 3069 
Loja 5 e 6, Gurigica

Vitória - ES | CEP 29017-022
(27) 2142.5806

Vitória - ES | CEP 29017-022



(27) 3215-1008

Rua José Farias, 98 - Ed. Plena Center
Sala 207 - Santa Luiza - Vitória/ES
contato@mmcondominial.com.br

Administração

Contabilidade

10  |  SIPCES – Sindicato Patronal de Condomínios

Matéria Jurídica

Por expressa disposição legal contida 
no artigo 611 da Consolidação do Tra-
balho e artigo 8°, inciso VI, da Consti-

tuição Federal, cabe às entidades sindicais 
de forma obrigatória a participação das ne-
gociações coletivas.

Negociação coletiva é o meio que em-
pregados e empregadores têm à sua dis-
posição, para melhorar a relação capital x 
trabalho, estabelecendo novas condições e 
direitos trabalhistas, ou seja, um plus além 
do previsto em Lei.

Toda negociação é cercada de expectati-
vas, pois natural que os empregados sempre 
queiram ampliar seus direitos e benefícios, 
mas a classe patronal tem limites, quer im-
posto pela categoria, bem como pela pró-
pria realidade econômica. Logo, faz parte 
deste processo o surgimento de conflitos 
ou impasses nas negociações.

No nosso segmento condominial a nego-
ciação não deixa de ser especial, afinal os 
condomínios são pessoas jurídicas de direi-
to formal, não possuem receitas, não visam 
lucro, apenas recebem dos condôminos os 
rateios das despesas. Portanto, aumentar 
o custo da folha de pagamento mediante 
concessões é um risco de ampliar a inadim-
plência, doença crônica que atinge em mé-
dia 20% das administrações condominiais.

Precisamos ter em mente que os condô-

minos também são empregados, desempre-
gados, aposentados, pensionistas, etc, as-
sim, natural que tenham dificuldades finan-
ceiras. Seus reajustes salariais e benefícios 
também passam pelo processo da nego-
ciação ou decorrem de lei, e o que se vê é 
o achatamento salarial, diante de um País 
em crise, que tão cedo não terá solução.

Por tudo isto, negociação coletiva é a arte 
do diálogo, das concessões recíprocas, vi-
sando um fim, atender os anseios das par-
tes, firmando uma convecção coletiva que, 
se em parte não abrange toda a pauta rei-
vindicatória, mas garante novas condições 
e benefícios, e importante, quando assegu-
ra o reajuste salarial pelo índice integral da 
inflação passada, mantem a categoria sem 
perdas salariais, o que em época de infla-
ção elevada, é uma conquista.

O SIPCES, antenado com essas pre-
missas, tem procurado envolver a catego-
ria para discussão das pautas reivindicató-
rias, e em breve, se reunirá com as empre-
sas administradoras para conhecer os car-
gos e funções mais adotadas, visando am-
pliar na convenção coletiva a nomenclatu-
ra dos cargos e mais, fixar novos pisos sa-
lariais, o que certamente demandará cau-
tela e maior responsabilidade, mas esta-
mos certos destes desafios que a realida-
de nos impõe.

No dia 10 de abril do corrente ano, con-
cluímos as negociações com o SINDICON-
VIVE, garantido a manutenção das cláusu-
las da Convenção Coletiva 2013/2015, além 
da concessão do reajuste salarial no per-
centual de 9% (nove por cento) para salá-
rios até R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 7,5% 
(sete vírgula cinco por cento) para salários 
acima de R$ 2.001,00 (dois mil e um re-
ais), bem como, o reajuste da cesta bási-
ca para R$ 160,00 (cento e sessenta re-
ais), assegurando para aqueles que já re-
cebem valor superior a este, o acréscimo 
de R$ 30,00 (trinta reais).

Quanto a negociação com o SINDICON-
DOMINIOS, referente apenas a duas cláu-
sulas ( reajuste salarial e cesta básica), ain-
da não conseguimos o consenso, portanto, 
pedimos à categoria que fique atenta às in-
formações que serão repassadas pelo SIP-
CES no site, por e-mail ou telefone, sobre o 
andamento das negociações.

Finalizando, a entidade sindical, diante do 
impasse nas negociações com o Sindicon-
domínios, não orienta a concessão de an-
tecipação salarial, pois isto implica em retra-
balho na apuração de folha salarial comple-
mentar, recolhimentos dos encargos, paga-
mento de diferenças de férias, etc.
Gedaias Freire da Costa
Advogado e Vice-presidente do SIPCES

convenção coletiva de trabalho.
A arte da negociação
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Tira-dúvidas

o SÍNdiCo pREStA 
CoNtAS A CoNdÔmiNo?
Não, o síndico presta contas, anualmente, 
a assembleia ou quando exigidas. Várias 
convenções estipulam que o síndico aprove 
os balancetes em tempo menor (a cada 
dois ou três meses ), por exemplo, o que é 
bastante salutar.

QUAL A obRiGAÇÃo do SÍNdiCo  
ApóS REALiZAÇÃo dE ASSEmbLEiAS?
De acordo com §2º, do artigo 24, da Lei 
4.591/64, deve (obrigatoriedade) o síndico, 
nos oito dias subsequentes à assembleia, 
comunicar aos condôminos o que tiver 
sido deliberado.

podE A CoNVENÇÃo FiXAR o pRAZo 
dE mANdAto do SÍNdiCo E impoR 
LimitAÇÃo A REELEiÇÃo?
O prazo do mandato do síndico, a teor do 
artigo 1347 do Código Civil será de até dois 
anos, podendo renovar-se. Portanto, deve 
a convenção fixar o prazo do mandato (seis 

meses, 01 ou 02 anos), inclusive, limitar o 
número de reeleições.

QUAL A pREViSÃo LEGAL pARA 
ELEiÇÃo dE SUbSÍNdiCo?
Apesar do Código Civil ser omisso quanto 
a existência de subsíndico, aplica-se a Lei 
4.591/64 que no §6º, do artigo 22, estabelece 

que a Convenção poderá prever a eleição de 
subsíndicos, definindo atribuições e fixando-
lhes o mandato; este poderá ser igual ao do 
síndico na forma acima mencionada.



12  |  SIPCES – Sindicato Patronal de Condomínios

Foram encerradas e aprovadas no dia 10 
de abril, as negociações com o SINDI-
CONVIVE, representante da categoria 

profissional do município de Vila Velha. En-
tre as mudanças estão o reajuste salarial e 
a ajuda alimentação (cesta básica). As de-
mais cláusulas permanecem inalteradas. 
Veja abaixo o que mudou:

Veja abaixo o que mudou:
* Os empregados terão seus salá-

rios reajustados em primeiro de Abril 
de 2015 conforme segue:

a) Para os empregados com salários de 
até R$ 2.000,00 (dois mil reais), o reajuste 
salarial será de 9 % ( nove por cento);

b) Para os empregados com salário supe-
rior a R$ 2.000,01 (dois mil reais e um cen-
tavo), o reajuste salarial será de 7,5% (sete 
e meio por cento);

c) O reajuste acima é incidente sobre o 
salário base pago em junho de 2014, ze-
rando assim todas quaisquer perdas sala-
riais existentes.

PISOS SALARIAIS
a) Porteiro: R$ 972,49 (novecentos e seten-
ta e dois reais e quarenta e nove centavos);
b) Faxineiro, auxiliar de serviços gerais 
e outros não especificados: R$ 866,22 
(oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e 
dois centavos);
c) Secretária, Escriturário: R$ 888,64 (oi-
tocentos e oitenta e oito reais e sessenta e 
quatro centavos);
d) Encarregado de Serviços Gerais: R$ 
988,77 (novecentos e oitenta e oito reais e 
setenta e sete centavos);
e) Ascensorista: R$1.134,23 (um mil, cento 
e trinta e quatro reais e vinte e três centavos);
f) Encarregado Geral: R$1.197,69 (um 
mil, cento e noventa e sete reais e sessen-
ta e nove centavos).

§ 1º – Os empregados, na admissão, re-
ceberão durante o período de experiência, 
salário de ingresso, com redução de 25% 
(vinte e cinco por cento) incidente sobre o 
salário contratado, ressalvado que não po-

derá haver pagamento menor que o valor 
do salário mínimo stabelecido por lei.
 
AJUDA ALIMENTAÇÃO 
(CESTA BÁSICA)

Fica estabelecido a concessão mensal 
de uma cesta Básica ou ticket alimentação 
no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta re-
ais), assegurando os valores atuais já pagos 
pelos empregadores.

§ 1º – Fica assegurado o acréscimo de 
R$ 30,00 (trinta reais) no valor da Cesta Bá-
sica, Vale Alimentação ou Ticket Alimenta-
ção, aos empregados que até o mês de 
Março/2015, recebiam valor superior a R$ 
130,00 (cento e trinta reais).

Comunicamos que conforme deliberação da Assembleia Geral 
Ordinária de 18/03/2015, o valor da contribuição associativa 

será reajustada em R$ 4,00 (quatro reais) a partir da com-
petência abril de 2015, com vencimento em 10/05/2015.

Rodadas de negociação começaram em março.

Avisos SipCES

cONVeNçãO cOLeTiVA De TRABALhO 2015/2017

SiNdiCoNViVE

SiNdiCoNdomÍNioS
A negociação do Aditivo à Convenção Co-
letiva de Trabalho 2014/2016 com o Sindi-
condomínios ainda não foi encerrada. Tão 
logo a negociação seja finalizada, divulgare-
mos em nosso site, facebook e InfoSIPCES.

O condomínio que possui até 24 unidades 
pagará o valor de R$ 53,00. Para os condomí-
nios que possuem acima de 25 unidades o va-
lor será de R$ 63,00.

Mantenha seu cadastro atualizado 
e receba as principais inforMações 
e notícias do Mercado condoMinial.
Acesse www.sipces.org.br, ou entre em contato pelo e-mail 
sipces@sipces.org.br ou pelo telefone 3421-6302.

27 3421.6302 
www.sipces.org.br 
facebook.com/sipces


