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Em toda a história da 
publicação da revista 
O Síndico, esta foi, 

sem dúvida, a edição mais 
desafiadora de ser produzida. 
Toda sorte de imprevistos, 
contratempos e obstáculos 
surgiram até que finalmente 
chegasse às suas mãos este 
exemplar. 

Confesso que cogitamos 
até não fazer mais a revista 
impressa, e focarmos somente 
nos canais digitais, mas 
fomos destituídos desta 
intenção por uma rede de 
pessoas e parceiros que se 
formou ao nosso redor e 
que reafirmaram para nós a 
importância deste veículo e 
com sua força e apoio não nos 
deixaram desanimar. 

Portanto, esta é uma edição 
especial, que traz consigo a 
marca do nosso crescimento 
e de um novo ciclo. Já não 
estamos mais sozinhos, agora 
somos um grupo de pessoas 
envolvidas e naturalmente 
engajadas em fazer o melhor 
pelos síndicos e pelos 
condomínios de nossa cidade. 

Então aproveite para 

conferir agora as novidades, 
como a primeira capa 
“personalidades” que estamos 
lançando, trazendo, neste 
número, a história da síndica 
profissional Isabelle Bisaggio. 
Esta jovem profissional vem 
se destacando na cidade, 
realizando um trabalho 
moderno e antenado com as 
inovações. Com dedicação e 
seriedade, ela assumiu para 
si o comprometimento com 
a gestão condominial e está 
preparada para alçar voos 
mais altos, com seu jeito 
carismático e competência. 

E vamos falar também do 
Encontro de Administradoras 
de Condomínios que estamos 
organizando para reunir em 
breve as administradoras 
da cidade em torno de um 
propósito: união e cooperação 
em prol de todo o segmento 
profissional que representam. 

Não basta reclamar das 
más práticas que estão 
desvalorizando o mercado, 
como guerra de preços, 
falta de ética e ficar de 
braços cruzados. Em busca 
de alternativas para este 
grave problema, estamos 

propondo este encontro 
inédito com o objetivo de 
dar partida e forma a um 
movimento de aproximação 
dos empresários, para que 
dialoguem e encontrem 
caminhos para amenizar ou 
solucionar os dilemas que os 
afligem. 

Vai ser histórico! Acompanhe 
todas as informações pelas 
nossas redes sociais. 
Confira ainda a entrevista 
nas páginas 14 e 15 com o 
presidente do CRA-MG, Sr. 
Jehu Pinto de Aguilar Filho, 
cujo conteúdo vem corroborar 
neste momento com os 
ideais de tornar o mercado 
mais profissional e mais 
seguro para os condomínios. 
Administrar um condomínio 
não é tarefa simples e exige 
conhecimento técnico e 
metodologia de trabalho, 
sendo indispensável que 
os síndicos estejam cientes 
dos riscos de contratarem 
empresas desqualificadas 
para o serviço.  Conheça mais 
sobre o CRA-MG, seu papel, e 
ainda sobre o grupo temático 
de gestão condominial 
que criou, nesta e na nossa 
próxima edição.

Para fechar, vamos comentar 
a matéria das páginas 10 e 
12 que explica, mês a mês, as 
tarefas importantes da rotina 
condominial às quais todo 
gestor deve estar atento. Com 
organização e planejamento, 
tudo fica mais fácil. Então 
bora ler esta edição, que 
renasceu das cinzas com força 
total, trazendo boas novas 
para todos!

A todos uma boa leitura!

EDITORIAL

Novo ciclo

ANDREA CASTILHO             
Editora revista O Síndico e 

CEO SíndicoJF Mídias Digitais

EDITORIAL

Confira as CCTs completas em  www.sindicojf.com.br

PISOS SALARIAIS
ÍNDICES ECONÔMICOS 

CONSERVADORAS
Data-base: 1º JAN (SINTEAC/SIEPS) Válido até 31/12/2022

Ascensorista (6h)  R$ 1.519,48

Faxineiro/Serviços Gerai R$ 1.302,56

Garagista   R$ 1.632,35

Porteiro/Vigia Cond R$ 1.549,28

Zelador   R$ 1.533,83

Adicional noturno  20%

Hora extra  60% 

Hora extra intrajornada 50% 

Aux. Alimentação  R$ 10,26/dia trabalhado (6h)

Aux. Alimentação  R$ 17,28/dia trabalhado (8h ou 12x36)

CONDOMÍNIOS
Data-base: 1º JAN (SINDEDIF/SINDICON) Válido até 31/12/2022

Empregados cond. Residenciais* R$ 1.360,00

Empregados cond. Comerciais*  R$ 1.440,00

Adicional noturno   25%

Hora extra   75%

Auxílio Alimentação  R$ 163,00/mês

Auxílio odontológico  R$ 42,00/mês

*Porteiro, faxineiro, zelador, ascensorista, vigia, manobrista, jardineiro 

Confira os novos pisos salariais dos trabalhadores em condomínios e em conservadoras de 
Juiz de Fora definidos pelas novas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas no mês de Janeiro/22.
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PARTICIPAÇÃO 
EM CURSOS E 
CONGRESSOS 
CAPACITARAM A 
SÍNDICA PARA A 
FUNÇÃO

Isabelle Bisaggio, 32 anos, 
casada, traz em sua forma-
ção diversos cursos de sín-

dico profissional, gestão con-
dominial, e também, optou 
pela área de psicologia, visan-
do ampliar seus conhecimen-
tos em mediação de conflitos, 
muito comuns na área condo-
minial. Apaixonada pelo tra-
balho, descobriu novos cami-
nhos para seguir na carreira. 
“Em uma assembleia de con-
domínio que atuava como as-
sessora, fui convidada por um 
dos moradores para exercer o 
papel de síndica profissional, 
visto que os condôminos já 
conheciam o meu trabalho. A 
partir daí, acabei me encan-
tando cada vez mais por essa 
função”, conta.

Atualmente, Isabelle 
atende a 10 condomínios. En-
tre eles, o mais recente é o Re-
sidencial Park Teixeiras, com 
cerca de 120 apartamentos. 
“Tenho uma relação muito 
amistosa com todos os mora-
dores. A maioria elogia meu 
trabalho. Sempre peço para 
que eles me deem um retorno, 
visto que é também uma for-
ma de melhorar meu serviço”.

Ela conta que trabalha 
com uma equipe qualificada, 
o que é um dos diferenciais na 
sua forma de atuação. “Mais 
duas pessoas me auxiliam com 
os atendimentos e a parte ope-
racional. Vistoriamos todos os 
condomínios periodicamente, 
acompanhando de perto o dia 
a dia de cada um deles”.

A síndica profissional 
acredita que a psicologia 
também está relacionada 
com a gestão. “Não adianta 

querer cuidar apenas da par-
te burocrática, resolver toda 
a documentação, prestação 
de contas, entre outras ta-
refas. Lidar com pessoas re-
quer habilidades, pois cada 
uma pensa de uma forma 
diferente. Procuro trazer um 
jeito mais humanizado para 
tratar das diversas questões 
dentro do condomínio. É ne-
cessário ter empatia e sensi-
bilidade para mediar confli-
tos e promover o bem-estar 
comum”, enfatiza.

Isabelle relata que fez 
curso de Técnico em Segu-
rança do Trabalho. “Algumas 
técnicas que aprendi utilizo 
na prática. Todas as vistorias 
são enviadas para um softwa-
re de gestão de maneira que 
possamos fazer um acompa-
nhamento global das deman-
das, gerar relatórios e tornar 
mais eficiente a prestação de 
serviço”, afirma.

Também já participou 
de vários congressos sobre 
a área condominial, inclusi-

ve em outros estados. “Estou 
sempre buscando aprimorar 
meus conhecimentos, pre-
tendo em breve fazer uma 
pós-graduação em Direito 
Condominial para agregar 
ainda mais conhecimento à 
profissão”.

MERCADO PROMISSOR
Ainda de acordo com 

ela, o mercado é bastante pro-
missor e está em crescimen-
to. “Existem muitos prédios 
prestes a serem inaugurados 
e outros ainda em constru-
ção. Eles precisarão de pro-
fissionais para fazer a gestão 
do condomínio. Não é possí-
vel trabalhar nessa área com 
amadorismo. É necessário se 
dedicar, buscar cada vez mais 
capacitação e acompanhar 
as mudanças na legislação”, 
orienta. 

Nos últimos anos, a fi-
gura do síndico profissional 
vem ganhando destaque. 
“Ele funciona como um ges-
tor especializado que tem 
como objetivo administrar 
um condomínio, mas sem ne-
cessariamente residir nele. No 
entanto, as responsabilidades 
são enormes e as cobranças 
são maiores que as de um sín-
dico morador, por se tratar de 
um profissional da área”, ex-
plica Isabelle.

Ela chama atenção ao 
fato de que muitas pessoas 
não conhecem bem essa fun-
ção e escolhem pelo preço e 
não pela qualidade e com-
petência. O problema de es-
colher um profissional pelo 
preço é que nem sempre está 
atrelado à qualidade do servi-
ço. E o resultado é que, pouco 
tempo depois, os condôminos 
pedem sua destituição. Isso 
compromete todo andamen-
to da gestão condominial, 
principalmente, em empre-
endimentos novos e que es-
tão sendo entregues agora”, 
conclui.

ISABELLE BISAGGIO

Seriedade e dedicação 
como síndica profissional

Ela conta com uma equipe de apoio para gerir os condomínios 

Isabelle associa a psicologia à função de síndica para resolver conflitos
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inscreveu 4 funcionários da 
empresa nas aulas. “Estou 
sempre buscando qualificar 
meus colaborares, visto que 
eles também fazem o aten-
dimento ao público. É essen-
cial ter conhecimento da área 
condominial para poder pas-

O curso serve para 
atualizar e reciclar as 

informações, bem como 
trazer as tendências 

para os próximos anos.” 

AULAS 
TROUXERAM
TEMAS VARIADOS
COM EXEMPLOS
PRÁTICOS DA
ADMINISTRAÇÃO

Uma gestão condomi-
nial efetiva precisa de 
síndicos capacitados 

e que conheçam seus proces-
sos. Pensando nisso, o Curso 
de Síndico Profissional e Ad-
ministração de Condomínios 
formou a sexta turma em Juiz 
de Fora, com aulas ministra-
das nos dias 10 e 11 de novem-
bro de 2021 pelo professor 
Sérgio Craveiro, CEO do portal 
Síndiconline e presidente da 
Confederação Nacional dos 
Síndicos (Conasi). A promoção 
foi do Síndiconline e SíndicoJF, 
com patrocínio da Lázuli Ad-
ministradora de Condomínios.

Para o professor Sérgio 
Craveiro, o segmento condo-
minial não para de crescer e 
exige preparo dos profissio-
nais. “O conteúdo voltado para 
essa área é muito dinâmico. O 
curso serve para atualizar e 
reciclar as informações, bem 
como trazer as tendências 
para os próximos anos. Tenho 
uma didática diferenciada 
e que prende a atenção dos 
alunos por meio de exemplos 
práticos envolvendo as expe-
riências que adquiri ao longo 
de anos realizando palestras e 
em contato com síndicos e ad-
ministradores de todo o Brasil. 
Me sinto feliz e honrado em 
cumprir o objetivo de valo-
rizar o mercado imobiliário 
local, com uma proposta de 
administração condominial 
assertiva e firme”, destaca.

A proprietária da Lázuli 
Administradora, Silayne Vic-
cini, conta que já fez o curso 
em anos anteriores e também 

CONHECIMENTO

Curso prepara alunos para lidar
com o mercado condominial

Síndicos moradores, síndicos 
profissionais, zeladores, ge-
rentes prediais, proprietários 
e funcionários de administra-
doras, advogados, bem como 
pessoas que desejam ingres-
sar na carreira condominial 
não podem perder mais essa 
chance.

VEJA OS DEPOIMENTOS 
DOS PARTICIPANTES

Jucymara Vieira – Pro-
fissional autônoma

“Foi excelente poder 
atualizar meus conhecimen-
tos no ramo. Aprendi muitas 
coisas novas e o conteúdo 
é fácil de absorver. Uma de 
minhas maiores dificuldades 
é lidar com as pessoas. Nesse 
aspecto, adorei me informar 
mais sobre a parte de gestão 
de conflitos”.

Maísa de Andrade, 
Prisma Administradora 

“Busco estar em even-
tos para trocar experiências 
sobre administração de con-
domínios, e assim oferecer 
um serviço cada vez melhor 
aos nossos clientes. Atuo no 
ramo desde 1991 e, apesar do 
conteúdo do curso já ser do 
meu conhecimento, achei a 
didática ótima, de fácil enten-
dimento, inclusive para quem 
está iniciando”.

Eduardo Delmonte - 
Advogado especialista em 
Direito Imobiliário

“Recentemente, mon-
tamos uma imobiliária que 
também presta serviço de 
administração de condomí-
nios e síndico profissional. O 
curso veio em um bom mo-
mento para me atualizar na 
área e fazer um trabalho de 
qualidade. A parte burocráti-
ca de um condomínio é muito 
importante e requer bastante 
conhecimento”.

Alunos da sexta turma receberam o certificado de conclusão das 
mãos do professor Sérgio Craveiro

sar as informações corretas. O 
cliente precisa se sentir segu-
ro com a empresa contratada 
para fazer a gestão da sua edi-
ficação. Uma administração 
feita por amadores pode tra-
zer sérias consequências”.

De acordo com Andrea 
Castilho, editora da revista 
O Síndico e CEO do Síndi-
coJF Mídias Digitais, o curso 
engloba um amplo conhe-
cimento necessário para se 
fazer uma boa administração 

condominial. “O professor 
Sérgio Craveiro domina o 
assunto, fala com seguran-
ça e clareza. A sua dinâmica 
deixa as aulas mais leves. Ele 
desperta nos alunos um novo 
olhar sobre o mercado con-
dominial e traz novidades de 
outras cidades para Juiz de 
Fora. Esta foi a sexta turma 
e também teve altos índices 
de satisfação nos quesitos da 
pesquisa, como avaliação do 
professor, conteúdo apresen-
tado, didática das aulas etc. 
Sempre recebo mensagens 
com elogios e agradecimen-
tos após a promoção do cur-
so”, afirma.

NOVAS DATAS PARA 2022
Quem não conseguiu 

participar desta edição do 
Curso de Síndico Profissional 
e Administração de Condo-
mínios terá uma nova oportu-
nidade nos dias 21, 22 e 23 de 
junho de 2022. Será em novo 
horário para melhor atender 
aos interessados, das 18h às 
22h30. As inscrições serão 
abertas em fevereiro e o cur-
so poderá ser parcelado em 
até 10x no cartão de crédito. 
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CALENDÁRIO ANUAL DE AÇÕES
organiza trabalho do síndico

EDITORIALMÊS A MÊS

FERRAMENTA 
AJUDA O GESTOR 
COM AS
DEMANDAS 
MENSAIS DA 
ADMINISTRAÇÃO
CONDOMINIAL

Ter um cronograma mês 
a mês com as principais 
tarefas a serem feitas 

é essencial para organizar a 
gestão condominial e garan-
tir a fluidez do trabalho do 
síndico. Ele precisa assegurar 
o funcionamento das áre-
as comuns, manutenção das 
instalações, além da questão 
da segurança e estar com as 
contas em dia. Com a correria 
do dia a dia, um bom calendá-
rio de atividades para realizar 
durante o ano pode auxiliar 
bastante os gestores. O ano de 
2022 está apenas começando 
e a revista O Síndico preparou 
um resumo com as demandas 
que o condomínio precisa es-
tar atento. É importante lem-
brar que as informações da 
matéria são apenas algumas 
sugestões para que você pos-
sa começar a organizar a sua 
rotina.

Existem algumas ações 
que não possuem um mês 
definido para sua realização, 
como é o caso da inspeção 
dos extintores de incêndio. 
“Aqueles que possuem carga 
de água ou pó químico de-
vem ser recarregados a cada 
12 meses. Já o de CO2 deve ser 
verificado a cada seis meses e 
recarregado se houver neces-
sidade”, explica o síndico pro-
fissional Fernando Nery.

Ele fala ainda da ma-
nutenção dos elevadores, que 
deve ser feita mensalmente 
pela empresa responsável. 

“São checados itens como li-
mitador de velocidade, cabos 
de segurança, freios e sistema 
de transmissão”. Já Suely Ri-
beiro, proprietária da Edifica 
Administradora de Condo-
mínios, lembra que o seguro 
obrigatório do condomínio 
deve ser renovado todo ano. 
“O mês exato depende de 
quando termina sua vigência 
e varia para cada edificação”, 
afirma.

JANEIRO
Iluminação de emer-

gência: O condomínio não 
pode ficar às escuras diante 
de um apagão. “O primei-
ro mês do ano é ideal para 
manutenção do sistema de 
iluminação de emergência, 
como fazer a troca de lâm-
padas queimadas, verificar o 
funcionamento das baterias 
ou até mesmo realizar a subs-
tituição dos dispositivos”, diz 
Fernando.

Sistemas e equipamen-
tos de segurança: O final e 
início do ano é marcado pelo 
esvaziamento do condomínio 
em razão das férias e festas. O 

quando é comemorado o Dia 
de Reis. Deve-se retirar, lim-
par e guardar tudo no depósi-
to ou qualquer outra área des-
tinada no prédio. Isso porque 
eles serão usados novamente 
para enfeitar no fim do ano”, 
acrescenta Fernando.

FEVEREIRO/MARÇO
Entrega DIRF e RAIS: 

Anualmente, fazer a Declara-
ção do Imposto de Renda Re-
tido na Fonte (DIRF) e da Re-
lação Anual de Informações 
Sociais (RAIS) é obrigatório. 
De acordo com Suely, deve-
-se estar em dia com as guias 
e documentos relacionados a 
funcionários e fornecedores 
do condomínio para evitar 
multas. “Portanto, é muito im-
portante que esteja no calen-
dário do síndico”.

Assembleia Geral Or-
dinária (AGO): Em geral, o 
período em que a AGO deve 
ser feita consta na convenção 
do condomínio. Porém, caso 
o documento seja omisso em 
relação ao tema, o ideal é que 
a assembleia seja realizada 
logo no começo do ano. “Em 
janeiro, muitas pessoas do 
condomínio estão de férias, 
então seria melhor pensar em 
agendá-la para fevereiro ou 
março. O principal foco des-
sa assembleia é a prestação 
de contas do condomínio dos 
últimos 12 meses e também a 
previsão orçamentária para o 
próximo ano”, esclarece Suely.

MARÇO
Cuidados com o jardim: 

Esse é o mês mais indicado 
para fazer a manutenção dos 
jardins, após passarmos por 
um período com os dias mais 
quentes. Segundo Fernan-
do, ela é necessária também 
para preparar as plantas para 
aguentar o período frio que 

O síndico profissional Fernando Nery lembra que o mês de junho é indica-
do para obras nos condomínios devido ao período de estiagem das chuvas

cuidado com a manutenção 
dos dispositivos de seguran-
ça pode ser feito nesta época. 
Conforme o síndico profissio-
nal, deve-se verificar o bom 
funcionamento da cerca elé-
trica, câmeras de segurança e 
alarmes. “A ação evita falhas 
e problemas indesejados ao 
síndico e moradores. Portões 
e interfones também preci-
sam estar operando em ótimo 
estado”.

Retirar decoração de 
Natal: Aqueles que fizeram a 
montagem da decoração de 
Natal no condomínio devem 
ficar atentos ao prazo para 
remoção dos ornamentos. “A 
data correta é 6 de janeiro, 

O primeiro mês do 
ano é ideal para 

manutenção do sistema 
de iluminação de 

emergência”
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virá nos próximos meses. “O 
ideal é contar com um jardi-
neiro profissional ou empresa 
especializada”.

ABRIL
Dedetização e desra-

tização: Esse processo deve 
ocorrer duas vezes ao ano. 
“Durante o mês de abril ajuda 
a prevenir as pragas e insetos 
que são mais comuns em me-
ses com temperaturas meno-
res. O síndico deve entrar em 
contato com empresas espe-
cializadas e certificadas para 
realizar este serviço”, diz Fer-
nando.

MAIO
Vistoria predial: A vis-

toria predial deve ser feita 
uma vez por ano. O objetivo 
é avaliar itens importantes 
da edificação do condomí-
nio. Este diagnóstico diminui 
os riscos de acidentes. Já a 
inspeção predial é definida 
pela NBR 16.747, feita por um 
profissional contratado, como 
um engenheiro ou arquiteto 
e sua periodicidade varia de 
acordo com a idade do em-
preendimento. 

JUNHO
Realização de obras: 

Nesse mês, ocorre um menor 
volume de chuva. “Os síndi-
cos aproveitam esse momen-
to para realização de obras 
no condomínio. Elas podem 
ser grandes ou mais simples, 
como a restauração de racha-
duras. Entre outras obras pra-
ticadas nesse período estão 
reforma da área da piscina, 
melhoria da academia, con-
serto de infiltrações, pintura 
de paredes, manutenção do 
playground e muito mais”, 
avalia Fernando.

JULHO
Reforço na segurança: 

Manter o condomínio seguro 
é uma responsabilidade que 
o síndico pode dividir tanto 
com os funcionários quanto 
com os condôminos. “O mês 
de julho é bom para pensar 
em campanhas de conscienti-
zação de segurança e divulgar 
pelas áreas comuns do edi-
fício. O planejamento dessas 
ações é um assunto muito im-

portante e que precisa ter des-
taque no calendário”, salienta 
Fernando.

AGOSTO
Manutenção da piscina: 

Ela deve ser feita pelo menos 
uma vez ao ano. Na avaliação 
do síndico profissional, esse 
mês é indicado, pois, normal-
mente, está mais frio e as pes-
soas usam menos a piscina. “É 
importante ter atenção a al-
guns detalhes, como azulejos 
soltos, se existem vazamen-
tos, condições do filtro, entre 
outros. Fazendo o serviço cor-
retamente, o local ficará pre-
parado para o período mais 
quente nos próximos meses”.

SETEMBRO
Manutenção de pa-

ra-raios: Normalmente, os 
meses mais chuvosos são 
dezembro, janeiro e fevereiro. 
“É importante que este equi-

blemas ao condomínio”, diz 
Fernando.

Calhas e telhados: Como 
dito anteriormente, dezem-
bro, janeiro e fevereiro são os 
meses mais chuvosos. “Sen-
do assim, conforme o síndico 
profissional, no início de ou-
tubro é bom preparar o con-
domínio para as tempestades. 
“É imprescindível limpar as 
calhas e fazer a manutenção 
dos telhados e marquises. 
Verificar o escoamento e a 
impermeabilização das lajes 
para não deixar água repre-
sada e causar infiltrações nos 
apartamentos ou salas co-
merciais localizadas no últi-
mo andar do prédio. Também 
é importante manter os ralos 
na garagem limpos e sem 
obstrução para escoamento 
correto e para não causar ala-
gamentos”.

NOVEMBRO
Decoração de natal: 

No final do décimo primeiro 
mês do ano é quando os sín-
dicos começam a enfeitar o 
condomínio com árvores de 
Natal e luzes. Não tem nada 
mais simbólico do que a pre-
paração para esta época do 
ano. “Difícil algum prédio 
não colocar nem ao menos 
um pisca-pisca no hall de 
entrada. No entanto, deve 
haver um planejamento so-
bre o quanto deve ser gasto 
com a decoração. É provável 
que não vá precisar de ne-
nhum tipo de rateio, caso já 
esteja previsto no orçamento 
anual. Do contrário, a suges-
tão deve ser levada para vo-
tação em assembleia”, afir-
ma Suely.

DEZEMBRO
Dedetização e desra-

tização: Logo no começo do 
mês, é recomendado fazer 
os processos para evitar que 
insetos e outras pragas to-
mem o condomínio durante 
o verão. Segundo Fernando, 
ratos e baratas podem causar 
problemas aos moradores e 
trazer doenças. “Por essa ra-
zão, a profilaxia deve ser feita 
antes do início do tempo mais 
quente, época em que esses 
bichos costumam mais apa-
recer”.

pamento esteja funcionando 
bem no período. Se for esco-
lher um mês para verificar 
suas condições, setembro é 
o melhor, visto que está mais 
próximo aos meses de uso 
mais intenso desse aparato”, 
diz o síndico profissional.

Limpeza de caixa d’água: 
Em setembro, tem o início da 
primavera e as temperaturas 
já começam a esquentar. 
“Nesse mês, também é indi-
cado realizar a limpeza da 
caixa d’água do condomínio. 
É essencial contratar uma 
empresa especializada para 
realização do serviço. A hi-
gienização antes do calor 
garante que a água do prédio 
esteja em boas condições 
para uso durante o verão”, 
lembra Suely.

OUTUBRO
Manutenção dos jar-

dins: Durante a primavera, é 
importante trabalhar as áreas 
verdes do condomínio. “Des-
sa forma, as plantas vão cres-
cer de forma saudável, além 
de preparar os jardins para 
os dias mais quentes. Vale 
reforçar mais uma vez que 
o trabalho deve ser feito por 
profissionais para evitar pro-

Suely Ribeiro Prado, proprietária da Edifica Administradora de Condomí-
nios, esclarece que a limpeza da caixa d’água precisa ser feita anualmente.

No início de outubro, 
é bom preparar o 

condomínio para as 
tempestades
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gecon@admgecon.com.br

Rua Halfeld, 828 / Salas 811 e 812
Centro, Juiz de Fora - MG

(32) 98832-9887

(32) 3218-4008

(32) 3211-9359

www.admgecon.com.br
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Empresas administradoras DEVEM
SER CADASTRADAS NO CRA-MG

EDITORIALENTREVISTA

ÓRGAO É RESPONSÁVEL
POR FISCALIZAR O
CORRETO EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE

O mercado condominial vem cres-
cendo e o papel das administra-
doras tem sido cada vez maior. 

Elas são o braço direito dos síndicos e 
cuidam dos vários aspectos da gestão 
dos recursos financeiros, materiais e hu-
manos dos condomínios, além da manu-
tenção do patrimônio dos condôminos. 
Pela alcance e responsabilidade de suas 
funções, essas empresas são legalmente 
obrigadas a terem um registro no Conse-
lho Regional de Administração de Minas 
Gerais (CRA-MG), autarquia federal que 
fiscaliza o exercício da profissão de ad-
ministrador. Sobre este tema, a revista O 
Síndico conversou com o presidente do 
órgão, Jehu Pinto de Aguilar Filho.

O Síndico: Qual é o papel do CRA-
-MG no que tange ao segmento de admi-
nistradoras de condomínios?

Jehu Pinto de Aguilar Filho: O 
CRA-MG é uma Autarquia Federal cria-
da pela Lei 4.769/65, cuja finalidade pre-
cípua é fiscalizar o exercício da profissão 
de Administrador na Jurisdição. Assim, o 
Conselho na sua atribuição de fiscaliza-
ção e acompanhamento das atividades 
dos profissionais de Administração, visa 
garantir maior confiabilidade aos ser-
viços prestados à sociedade brasileira e 
coibir o exercício ilegal da profissão ou 
sem a sua conformidade com padrões 
éticos e de qualidade determinados pela 
legislação.

As empresas que atuam na área da 
Administração de Condomínios e Admi-
nistração de Imóveis realizam a gestão de 
condomínios dos seus clientes, sob vá-
rios aspectos da gestão administrativa, a 
saber: patrimonial, financeira, de pessoal, 
serviços e mercadológica. Por esse moti-
vo, devem possuir o registro no CRA e ter 
o profissional Responsável Técnico pelos 
serviços prestados.

O dever de exercer a fiscalização 
nessas empresas, pelo CRA, está previs-
to no Art. 8º, b, da Lei 4.769/65, sendo a 

obrigatoriedade do registro prevista no 
caput do Art. 15 da Lei nº 4.769/65 com-
binado com o artigo 1º da Lei 6.839/80.

Como se dá sua atuação em Juiz de 
Fora?

O CRA-MG atua na jurisdição de 
Minas Gerais, fazendo tanto a fiscaliza-
ção preventiva quanto a corretiva, visan-
do garantir que o exercício da profissão 
de Administrador seja realizado por em-

Presidente do CRA-MG fala sobre a atuação do órgão em Minas Gerais

O CRA busca proteger a 
sociedade de empresas e 

profissionais sem 
qualificação técnica"
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presas e profissionais legalmente habilita-
dos.

Foram diversas as ações promo-
vidas pela fiscalização do CRA-MG en-
volvendo a Gestão e Administração de 
Condomínios, abrangendo todo o Estado, 
como a realização de campanhas, pales-
tras, Webinars e Seminário sobre o tema. 
Além de diversos processos de fiscaliza-
ção instaurados visando à obtenção da 
regularidade de empresas do segmento.

Especificamente na região da Zona 
da Mata foram notificadas 162 empre-
sas cadastradas com o CNAE 6822-6/00 
– Administração de condomínios pre-
diais, residenciais, e comerciais, visando 
à obtenção da regularidade, sendo 81 so-
mente em Juiz de Fora. Destas, muitas já 
regularizaram promovendo o registro e 
o vínculo com o Responsável Técnico e 
outras encontram-se com processos de 
fiscalização em andamento.

Qual a importância da administra-
dora ser registrada no CRA-MG para de-
sempenhar seu trabalho?

O registro das empresas desse seg-
mento no CRA as habilita legalmente 
para o exercício da Profissão e garante a 
apresentação de um profissional da Ad-
ministração para atuar como Responsá-
vel Técnico, que desempenhará suas ati-
vidades de gestão baseado numa ciência 
com métodos e técnicas específicas para 
garantir a plena efetivação dos serviços 
prestados, que envolve a administração 
dos Recursos Financeiros, Materiais e 
Humanos e a manutenção do Patrimônio 
dos Condôminos.

O CRA, exercendo sua função pú-
blica, delegada por lei, busca proteger a 
sociedade de empresas e profissionais 
sem qualificação técnica que direta ou 
indiretamente podem causar sérios pre-
juízos à coletividade, o que não se espera 
de uma Administradora de Condomínios 
ou Administradora de Imóveis, já que 
essas devem administrar o patrimônio 
e dinheiro dos condôminos, bem como 
gerir o pessoal prestador de serviços ao 
condomínio, com a técnica profissional 
inerente à profissão. 

O registro das empresas Adminis-
tradoras de Condomínios nos CRAs é 
uma garantia de que estas contam com 
pelo menos um profissional habilitado 
para a execução das atividades relacio-
nadas à profissão de Administrador e 
qualquer irregularidade ou incapacidade 
técnica será punida com base no Código 
de Ética Profissional de Administração.

É fato que, nas capitais brasileiras, 
há condomínios que podem ser cha-
mados de verdadeiros bairros habi-
tacionais. Toda grande cidade possui 
condomínios com milhares de unida-

des habitacionais que são patrimônio 
material dos condôminos e que reque-
rem uma verdadeira gestão profissional 
para a sua conservação. 

Para que os bens patrimoniais dos 
condôminos (apartamentos, salas, carros 
em Garagem, etc) não sejam deteriorados 
ou corram riscos, deverá haver a Gestão 
do Patrimônio, que deverá ser praticada 
utilizando as técnicas e métodos da Ad-
ministração de Materiais.

Referidas técnicas e métodos são 
utilizadas, principalmente, nos aspectos 
de conservação, manutenção e planos 
contingenciais que visam à valorização 
e continuidade do patrimônio (vistoria 
e manutenção periódica da estrutura do 
condomínio; sistemas de incêndio; segu-
ros; bens adquiridos para o condomínio). 

No aspecto financeiro, as Admi-
nistradoras de Condomínios gerenciam 
os recursos financeiros dos condôminos 
que repassam mensalmente as quantias 
que foram estabelecidas como suficientes 
para o perfeito funcionamento dos ser-
viços de um condomínio (Pagamento de 
Pessoal e Fornecedores; Controla os custos; 
Administra o fluxo de caixa; Trabalha a ges-
tão da inadimplência; Realiza as Cobranças; 
Trabalha com fornecedores; Orçamentos; 
Recolhimento de encargos e impostos e faz 
as aplicações de investimentos delibera-
dos pelos condôminos).

A administração de pessoal tam-
bém fica a cargo da administradora de 
condomínios, principalmente, no tocan-
te ao recrutamento e seleção de pessoal 
(porteiros, zeladores, serviços gerais, etc); 
treinamento; demissão; departamento de 
pessoal; contratações de serviços tercei-
rizados. 

Por isso, as empresas Administra-
doras de Condomínios, por executarem 
serviços ligados à Administração, elen-
cados na Lei nº 4.769/1965, necessitam 
legalmente do registro em CRA.

- No campo da fiscalização do tra-
balho das administradoras de condomí-
nios, como isso ocorre? 

A fiscalização profissional é um de-
ver legal, delegado pela União, que busca 
garantir à sociedade o adequado exercí-
cio da profissão regulamentada, em rela-

ção à habilitação legal e ao respeito aos 
padrões técnicos e éticos. 

O CFA e CRAs foram criados para 
fiscalizar e acompanhar as atividades 
dos profissionais de Administração, 
garantindo maior confiabilidade aos 
serviços prestados à sociedade pelas 
empresas e profissionais de Adminis-
tração. São dotados de poder normativo 
e de polícia para coibir o exercício irre-
gular/ilegal da profissão ou em descon-
formidade com determinados padrões 
de qualidade. 

A fiscalização junto às empresas e 
profissionais que prestam serviços in-
seridos nos campos da Administração, 
como é o caso das Administradoras de 
Condomínio e profissionais que atuam 
no segmento, ocorre de forma PROA-
TIVA, mediante ações realizadas por 
iniciativa do próprio Conselho, basea-
das nas diretrizes do seu planejamen-
to e plano de trabalho da área de Fis-
calização Profissional e Registro, como 
por exemplo, fiscalizar as empresas e 
profissionais identificados por meio de 
obtenção de informações (públicas ou 
por termos de cooperação técnica), que 
estejam no exercício profissional e sem 
a habilitação legal; desenvolver eventos 
visando conscientizar a população so-
bre a necessidade e importância de se 
ter profissionais e empresas registrados 
para a prestação de serviços de Admi-
nistração. 

E REATIVA, mediante ações reali-
zadas decorrentes de iniciativa externa 
(da sociedade, de outros órgãos ou insti-
tuições públicas ou, até mesmo, dos pró-
prios profissionais), no caso de denúncias 
e representações sobre o exercício irre-
gular ou falta da habilitação legal para o 
exercício da profissão. 

Em ambos os casos são instaurados 
processos de fiscalização para a obtenção 
da regularidade, seja das empresas e pro-
fissionais identificados sem o registro ou 
dos Responsáveis Técnicos que agem em 
desconformidade com o código de ética 
da profissão. 

Trabalha de forma educativa/pre-
ventiva, realizando orientações prévias 
visando evitar possíveis irregularidades 
ou de forma corretiva/punitiva median-
te aplicação de sanções (multas), fazendo 
uso do seu poder de Polícia.

Com essas ações, busca-se garantir 
à sociedade confiança e tranquilidade, 
mediante o controle ético e técnico/pro-
fissional, contra as faltas e contra o exer-
cício da profissão por pessoas e empresas 
não habilitadas legalmente.

Continua na próxima edição. 
Leia a entrevista na íntegra no site 

www.sindicojf.com.br

Na Zona da Mata, foram 
notificadas 162 empresas 

cadastradas com o CNAE 6822-
6/00, visando à regularização".
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EMPRESA TRABALHA 
COM FORNECEDORES 
DE QUALIDADE E 
AUTORIZADOS PELO 
INMETRO

Com uma história comercial de 
mais de 20 anos no segmento de 
moda, exclusivamente para lojis-

tas de toda Minas Gerais, Daniele Duque 
e William Duque decidiram empreender 
em um novo setor, por questões de laços 
familiares. Após uma ampla trajetória de 
aprendizado, o casal migrou do ramo da 
moda para o do vidro, e assim nasceu, 
em 2013, a Mundi Temper, trazendo para 
Juiz de Fora o conceito da moda no vidro, 
o atendimento personalizado e a atenção 
aos detalhes. A empresa oferece o dife-
rencial com itens agregados para sofisti-
car e deixar o espaço e a obra do cliente 
mais clean e segura.

O aprendizado comercial e admi-
nistrativo foi revitalizado e adaptado para 
o segmento de vidros, capacitando profis-
sionais para entender e atender aos clien-
tes com a devida atenção e, claro, com qua-
lidade. Com mais de 10 mil itens instalados 
na cidade, a Mundi Temper faz a diferença 
junto ao consumidor. Por gostar e acreditar 
no que faz, a empresa amplia a extensão da 
garantia de seus serviços de forma a tran-
quilizar ainda mais seus clientes.

Na Mundi Temper, o cliente é 
quem manda. A empresa atua em diver-
sas obras residenciais e comerciais, além, 
dos principais condomínios. Em seu rol 
de produtos estão os boxes diferenciados 
para banheiros, espelhos, janelas, portas, 
muros, fechamentos e divisórias, guarda-
-corpo, vitrines, divisórias de ambientes, 
portarias, eclusas e muito mais, tudo feito 
de forma prática e fácil. O atendimento é 

MUNDI TEMPER 

O mundo dos vidros temperados

Home Service, a empresa vai até ao clien-
te e cuida de tudo, do orçamento, às me-
didas, entrega do produto e instalação. O 

pagamento também é o diferencial, po-
dendo ser realizado de diversas formas, 
facilitando para o cliente.

SEMPRE AO SEU DISPOR!
Entre em contato e 

agende seu atendimento.
(32) 3223-3638 | 98703-2001

@munditemper

Wiliam e Daniele Duque migraram do ramo da moda para o do vidro e fundaram a Mundi 
Temper em 2013

Com mais de 10 mil itens 
instalados na cidade, a 

Mundi Temper faz a diferença 
junto ao consumidor"
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Comercial: Ana Precioso
329 8823-6412

Venha para a Universal Imóveis

PROBLEMA NA ADMINISTRAÇÃO
DO SEU CONDOMÍNIO?

@universalimoveisjf

Assembleias presenciais e virtuais;

Prestação de contas mensalmente;

Orientação em assembleias;

Cobrança de inadimplentes;

Síndico profissional e muito mais
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