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Olá, eu sou a Luma!
Ao longo desse ebook

vou te passar várias dicas
que vão te ajudar nesse

aprendizado.



EXCELÊNCIA?

PREPARADO?

Quer ser um
síndico de 

E aí, 

O síndico de excelência é 
aquele síndico que conduz a 
gestão do condomínio 
corretamente, com 
consciência e com aprovação 
e confiança da maioria dos 
inquilinos.

Mas como chegar a esse ponto e ver um resultado sa�sfatório e eficaz 
de sua função de síndico?

O aumento da complexidade dos condomínios cada vez mais latente é 
em comparação com empresas, especialmente quando o assunto é 
administração de condomínios. Ou seja, o primeiro passo para o 
síndico, atuando como representante do condomínio, é enfrentar o 
condomínio como se administrasse um uma grande empresa.

Nesse ebook, você verá exemplos prá�cos e diferentes metodologias 
para que você tenha sucesso na sua gestão como síndico.



1. PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO É
O ATO DE PENSAR E FAZER 
PLANOS DE MODO 
ESTRATÉGICO.

É por meio desta metodologia que empresas definem seus obje�vos e 
como irão alcançá-los, desenhando estratégias e ações para tal.

No caso do condomínio, ter um planejamento estratégico significa que 
síndico e condôminos terão conhecimento sobre os obje�vos da 
gestão e como eles serão a�ngidos.

Para o síndico: o planejamento estratégico ajuda a priorizar ações - o 
que deve ser feito primeiro, o que é mais prioridade para os 
condôminos. Assim suas ações são sempre baseadas em dados sobre 
que é mais importante para o condomínio, e não em achismos.

Para os moradores: é possível acompanhar a evolução da gestão de 
determinada administração. E saber, com base em dados, se uma 
gestão de um síndico é boa ou não.

1. PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
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2. ANÁLISE DE
CONDOMÍNIO
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ESCUTE OS
MORADORES

COMO POSSO
ELABORAR ISSO?

Para de es�pular onde você quer chegar como síndico, é preciso saber
qual o seu ponto de par�da. Ou seja, qual a situação atual do
seu condomínio.

Após os condôminos responderem à pesquisa, você saberá o 
índice de sa�sfação em cada uma das áreas iden�ficadas.

Escute os moradores e funcionários do condomínio. 

Isso mesmo! Recomendamos que você ouça os moradores e 
funcionários para entender os seus principais anseios e desejos para o 
condomínio. Afinal, o condomínio é parte do lar dessas pessoas. Nada 
melhor do que conversar e realizar pesquisas de opinião para entender 
melhor a realidade e como o condomínio pode ser melhor e mais 
harmonioso. Além disso, é fundamental que o síndico esteja aberto ao 
diálogo com os moradores. Ouvir a opinião dos condôminos 
demonstra  que a opinião deles é importante para você e sua gestão. 

Provavelmente você deve estar se perguntando: o que devo perguntar 
aos condôminos? Sugerimos que você divida a pesquisa em duas 
etapas:

1   Identificação das áreas com maior deficiência;

2   Identificação de mais detalhes e quais melhores
     ações a serem tomadas.
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2. ANÁLISE DE
CONDOMÍNIO

DICA DA
LUMA!



3. PLANO DE AÇÃO
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O PLANO DE AÇÃO É O 
PLANEJAMENTO
DE TRABALHO NECESSÁRIO 
PARA ALCANÇAR
DETERMINADO OBJETIVO.

Por exemplo:

Nossa missão diz: Fazer com que o condomínio seja um espaço de boa 
convivência e que os moradores usufruam das áreas em comum ao 
lado do seus vizinhos.

Em outras palavras, queremos uma melhor convivência dos
condôminos nas áreas comuns do condomínio.

No nosso caso decidimos trabalhar principalmente dois pontos:

O segundo, pois de acordo com as pesquisas feitas com os moradores, 
as áreas comuns ainda possuem de ciências (e no nosso exemplo c�cio 
foi algo que apareceu também como fraqueza na pesquisa realizada). 
Contudo, todas as áreas do condomínio devem ter ações no plano de 
ação. O que irá diferenciá-las é a ordem de prioridade de cada uma 
delas. As mais prioritárias serão feitas primeiro e as menos prioritárias 
por úl�mo.

3. PLANO DE AÇÃO
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1   Relacionamento entre condôminos

2   Melhoria e utilização das áreas comuns do condomínio

QUAL DESTES DEVEMOS 
PRIORIZAR?



Também é importante ressaltar que as ações co�dianas do 
condomínio também podem, e devem constar no plano de ação. 
Sendo assim, você pode fazer um plano de ação para todo o período da 
sua gestão como síndico.

Defina um obje�vo secundário que faça parte do obje�vo de melhoria 
das áreas comuns. Após, descreva uma série de ações que você deve 
realizar para conquistar o obje�vo. Importante:

Pense bem, quando os condôminos estão bem informados sobre o que 
está acontecendo no condomínio, quais as prioridades e próximas 
ações, a quan�dade de ligações, e-mails e reclamações diminui 
dras�camente, pois está claro para eles como a gestão está agindo.

3. PLANO DE AÇÃO
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O plano de ação pode ser a base 
para suas reuniões de conselho e 

também comunicados para com os 
condôminos, como forma de 

prestação de contas do que a gestão 
está trabalhando. Esta prestação de 
contas é fundamental para que você 

tenha uma gestão transparente.

Defina prazos!

DICA DA
LUMA!



4. VERIFICAÇÃO DE
RESULTADOS
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Desde o início da sua gestão deixe 
claro qual o canal de comunicação

oficial para os moradores entrarem 
em contato com a administração

do condomínio.

DICA DA
LUMA!

UMA GESTÃO DE SUCESSO É 
AQUELA QUE MOSTRA 
RESULTADO E É 
TRANSPARENTE.

Ao apresentar o seu planejamento para os moradores, já deixe 
agendado uma próxima reunião de assembleia para fazer uma 
prestação de contas daquilo que foi feito, quanto foi gasto em cada 
uma das ações.

Além das ações que lhe deixam mais próximo de alcançar sua missão, 
você precisa analisar alguns indicadores, como:

Os indicadores são essenciais para toda a gestão condominial e 
provavelmente já são do seu conhecimento. Entretanto, eles não 
informam se os condôminos estão sa�sfeitos com a gestão do síndico.
Ou seja, ao longo da sua gestão faça pesquisas para comparar a 
sa�sfação dos moradores e comprovar a evolução da sua gestão como 
síndico. 

4. VERIFICAÇÃO DE
RESULTADOS
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1   Relacionamento entre condôminos

2   Melhoria e utilização das áreas comuns do condomínio

3   Número de solicitações recebidas X Número de
     solicitações atendidas



5. ELABORAÇÃO DE
ORÇAMENTO
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DICA DA
LUMA!

Faz parte da ro�na de todos os condomínios, anualmente, a 
elaboração da previsão orçamentária, que deve conter a previsão de 
despesas e receitas do exercício seguinte. Ela deve ser apresentada na 
Assembleia Geral com a prestação de contas do exercício anterior.

O grande desafio da previsão orçamentária é chegar a um valor de 
receita que cubra as despesas mensais e que, de preferência, evite as 
indesejáveis cotas extras ao longo do exercício seguinte.

Dependendo da variação dos valores das despesas, é aconselhável que 
a assembleia deixe em aberto possíveis ajustes a serem feitos no 
decorrer do período, delegando poderes ao síndico e aos membros do 
conselho, porém, es�pulando uma margem, respeitando o disposto 
na convenção condominial.

Após a aprovação da previsão orçamentária é feito o rateio das quotas 
condominiais e, em seguida, emitem-se os boletos e controlam-se os 
pagamentos.

5. ELABORAÇÃO DE
ORÇAMENTO

ATENÇÃO!
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1   Caso algum membro da administração seja isento do
pagamento da cota condominial, deve-se redistribuir
o valor da isenção no orçamento.

2   Se os valores com 13° salário e férias forem diluídos,
recomenda-se que a verba seja separada em
contabilização à parte. Dessa forma, não se perde
no bolo da receita e despesas mensais e seu
controle é mais efetivo.



6. FUNDO DE
RESERVA
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DICA DA
LUMA!

O atual Código Civil não prevê mais a obrigatoriedade da criação do 
fundo de reserva para os condomínios. No entanto, vale ressaltar que 
sua criação é importante para garan�r a boa gestão do condomínio e 
para evitar surpresas inesperadas de cotas extras elevadas.

O fundo de reserva geralmente é estabelecido de acordo com a 
Convenção Condominial e fixado entre 5% e 10% da arrecadação 
mensal. Para maior segurança, o síndico deve realizar a aplicação 
financeira em nome do condomínio, com a aprovação do Conselho 
Consul�vo ou da Assembleia Geral.

6. FUNDO DE
RESERVA
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A utilização do fundo de reserva 
necessita da aprovação dos condôminos 

reunidos em assembleia. No entanto, o 
síndico poderá utilizar esse fundo

para pagamento de despesas 
emergenciais, que não estejam previstas 
no orçamento. Nesse caso, é importante 

comunicar aos conselheiros e ratificar
a sua utilização na próxima Assembleia 

Geral do condomínio.

ATENÇÃO!



7. CONTINGENCIAMENTOS
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DICA DA
LUMA!

Como proceder se o orçamento anual for insuficiente para a cobertura 
dos gastos nele previstos?

Para con�ngenciar esse problema, é possível fazer uma cota extra para 
a cobertura de saldo. Nesse caso, é sempre bom fazer uma revisão 
geral nas contas e se preparar para um orçamento melhor no próximo 
exercício.

No momento em que for elaborado um novo orçamento, por exemplo, 
é possível colocar as contas de água e luz como um rateio separado. 
Dessa forma, essas contas não ficam dentro do orçamento, mas, 
quando elas chegam, são rateadas pelo valor que vieram.

Outro exemplo é que alguns condomínios adotam a prá�ca de ratear o 
décimo terceiro apenas nos meses de novembro e dezembro para não 
pesar o ano inteiro.

7. CONTINGENCIAMENTO
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As obras em condomínios são classificadas em três categorias: 
necessárias, úteis e voluptuárias. Veja a definição de cada uma delas:

• As obras necessárias têm como principal finalidade a conservação do condomínio 
ou evitar sua deterioração. De acordo com a Legislação, a aprovação
das obras necessárias independe de deliberação da assembleia;

• As obras úteis são aquelas que facilitam o uso do condomínio.
Para realizar esse �po de obra é necessária a aprovação da
maioria dos condôminos;

• Já as obras voluptuárias são as consideradas de embelezamento e,
para essas, é exigido o quórum de 2/3 (dois terços) dos condôminos.

OBRAS



8. RATEIOS E
SERVIÇOS EXTRAS
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De acordo com o Código Civil, o rateio das 
despesas deve ser feito na proporção da 
fração ideal de cada unidade, salvo 
disposição em contrário na Convenção.

Vamos conhecer os principais �pos de rateio usados em condomínios:

• Rateio pela fração ideal – quando é realizado considerando a fração 
ideal atribuída às unidades autônomas.

• Rateio pelo CRD (Coeficiente de Rateio de Despesas) – quando é 
calculado com outro coeficiente cujos parâmetros poderão ser 
diversos em razão da conveniência do condomínio, como, por 
exemplo, metragem quadrada do imóvel, potencial de uso das áreas 
comuns, entre outros.

• Rateio unitário – quando há uma divisão igual entre os proprietários - 
o que é mais raro, sendo essa, em alguns casos, um critério para o CRD.

Em grandes condomínios, onde há uma maior variedade de serviços 
oferecidos aos moradores, é comum a prá�ca do “pay per use”, ou 
seja, o usuário precisa pagar uma taxa para u�lizar determinado 
serviço. Sendo assim, esse serviço, que é de uso comum, passa a ser de 
uso exclusivo deste por um determinado período acordado 
previamente. Normalmente, a taxa cobrada é u�lizada para a 
preservação do local, sua limpeza e organização.

A Legislação não se ocupou ainda em criar nenhum critério para o “pay 
per use”, ou seja, cada condomínio cria o seu regulamento interno 
para ele aprovado em assembleia. Por isso, essas regras precisam ser 
muito bem-feitas, bem elaboradas e bem discu�das internamente, 
não só em relação aos valores, como também as formas de uso, 
agendamento e cuidados com a infraestrutura.

8. RATEIOS
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9. COTA EXTRA E
INADIMPLÊNCIA
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É importante sempre avaliar a natureza 
da cota extra.

Quando ocorre uma despesa ordinária superior ao que foi orçado e 
que vai gerar um déficit de caixa naquele mês nas contas do 
condomínio, o síndico deve emi�r uma cota extra imediata, 
informando aos condôminos o mo�vo.

A Legislação dá ao síndico o dever jurídico de emi�r cotas 
extraordinárias para poder contratar a correção de eventos 
extraordinários, que são urgentes e necessários. No entanto, cotas 
extras de caráter não urgentes têm que ser apresentadas, jus�ficadas 
e autorizadas em assembleia.

A inadimplência é um problema comum e pode comprometer o 
orçamento do condomínio, além de onerar os demais condôminos 
pagantes. Por isso, quando houver inadimplentes, é importante que o 
síndico acione o devedor na jus�ça imediatamente para conseguir 
equilibrar, o mais rápido possível, o orçamento mensal do condomínio.

O atraso no pagamento do condomínio deve ser punido com multa de 
até 2% e juros de 1% ao mês, caso a Convenção não preveja outro 
percentual. As unidades inadimplentes podem apenas constar no 
balancete, sem mencionar o nome do �tular do imóvel para que, dessa 
forma, não seja considerado constrangimento.

Além dessas penalidades, existe a prevista em Lei que estabelece uma 
multa de até cinco vezes o valor da cota condominial para quem não 
cumpre com os seus deveres. O não pagamento reiterado da cota 
condominial poderá provocar ao inadimplente os efeitos dessa multa.

9. COTA EXTRA E
INADIMPLÊNCIA
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INADIMPLÊNCIA



10. APROVAÇÃO DE
PAGAMENTOS
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DICA DA
LUMA!

O condomínio é obrigado a fazer retenções de tributos de boa parte 
dos pagamentos dos contratos celebrados. Isso acontece porque pela 
Lei, o tomador pagante é obrigado a fazer a retenção de alguns tributos 
na fonte, como ISS (observada a legislação de cada município), INSS, 
PIS, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido e IR (se for PJ).

O condomínio tem certas obrigações que devem ser acompanhadas 
pelo síndico. Então, ao contratar algum serviço, é importante informar 
que no momento do pagamento haverá algumas retenções tributárias 
que terão que ser efetuadas. Dessa forma, é possível evitar conflitos 
desnecessários com os fornecedores, que podem alegar que não 
sabiam das retenções.

Deverá o condomínio cumprir com a sua responsabilidade tributária 
sob pena de ser solidário nas penalidades em caso de alguma 
sonegação por parte da empresa contratada. Compete ao Conselho 
Fiscal, de forma concorrente, analisar o cumprimento dessas 
obrigações quando da conferência das pastas de prestação de contas.

10. APROVAÇÃO DE
PAGAMENTOS
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Siga as dicas abaixo para elaborar um orçamento 
anual de forma adequada e eficiente!

• Conferir as pastas (�sicas e/ou digitais);

• Analisar as contas;

• Solicitar as cotações para se cer�ficar sobre os melhores preços;

• Analisar se os gastos estão dentro do orçamento.



11. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
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A não aprovação das contas não pode ser 
um ato meramente político e deve estar 
sempre embasado em justificativas técnicas 
e legais. Se as contas apresentadas são 
merecedoras de reprovação, o motivo deve 
ser o desatendimento de algumas das 
normas do orçamento ou da Legislação.

A forma de prestação de contas não respeita 
nenhuma determinação legal pelo fato de o 
condomínio não ser uma pessoa jurídica. Por 
ser um ente despersonalizado, condomínios 
não são obrigados a ter contabilidade 
formal.
Cabe ao conselho fiscal emitir parecer prévio 
recomendando a aprovação ou reprovação 
das contas, sendo competência jurídica da 
assembleia acatar ou não tal manifestação.

O síndico tem a obrigação de prestar contas e o papel do conselho é 
avaliá-las. O conselho deve sempre �rar suas dúvidas e fazer 
ques�onamentos para entender melhor todas as contas 
apresentadas. Dessa forma, na Assembleia Ordinária, as contas 
podem ser: 

• Aprovadas;
• Aprovadas parcialmente - nesse caso, precisa estar descrito onde  
estão as não conformidades;
• Reprovadas - os mo�vos da reprovação precisam estar muito bem 
alinhados, com colocações claras e obje�vas.

11. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
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12. REMUNERAÇÃO
DO SÍNDICO
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DICA DA
LUMA!

A definição acerca da remuneração do síndico deve estar prevista na 
Convenção ou pode ser decidida por uma assembleia. O síndico 
poderá receber seu rendimento através de pró-labore ou ser isento da 
taxa condominial total ou parcialmente. Tanto o pagamento por pró-
labore quanto a isenção da taxa condominial recebem tributação na 
fonte. A lei prevê que a isenção de cota é equivalente a uma 
remuneração.

O síndico que recebe uma remuneração precisa declarar este 
rendimento no Imposto de Renda Pessoa Física.

O síndico é classificado pelo INSS desde 1999 como contribuinte 
individual e, como tal, é contribuinte obrigatório, tendo que recolher a 
contribuição previdenciária de 11% sobre a remuneração recebida.

12. REMUNERAÇÃO
DO SÍNDICO
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NÃO SE ESQUEÇA!

O síndico é o mandatário e representante
legal do Condomínio, não possuindo,
portanto, vínculo emprega�cio.



13. TRIBUTOS E SEGUROS
OBRIGATÓRIOS
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DICA DA
LUMA!

O condomínio, na condição de tomador de serviços, com base na 
legislação federal e municipal, é considerado responsável tributário, 
sendo obrigado a reter e recolher os impostos incidentes sobre o 
serviço contratado, tais como INSS, PIS. COFINS, CSLL e ISS, além de 
cumprir obrigações acessórias decorrentes do serviço tomado.

Além disso, a súmula 331 do TST, em seu inciso IV, dispõe que o 
inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador 
implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto 
àquelas obrigações. Desta forma, deve o condomínio condicionar o 
pagamento dos serviços à apresentação de cópia dos comprovantes 
de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias 
(recolhimento do INSS, recolhimento do FGTS e pagamento de 
salários).

13. TRIBUTOS E 
SEGUROS OBRIGATÓRIOS
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SEGUROS OBRIGATÓRIOS

O Código Civil Brasileiro e as convenções cole�vas de trabalho 
determinam a obrigatoriedade na contratação de seguros por parte 
dos condomínios e o síndico é o responsável por isso. É ele quem vai 
contratar os seguros contra incêndio e outros sinistros, com a atenção 
em abranger todas as unidades, partes e objetos comuns, 
computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do condomínio. O 
prazo para contratação é de 120 dias após o Habite-se e as renovações 
deverão respeitar os prazos previstos nos diplomas legais.

O seguro de um edi�cio deve ser feito com base em
valores reais, em função dos custos de reconstrução e
nunca do preço comercial do edi�cio. Se o seguro for
com valor inferior ao real, o síndico, em caso de sinistro,
poderá ser responsabilizado civil e criminalmente
pela contratação.



14. AUTOVISTORIA
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DICA DA
LUMA!

A autovistoria é um conjunto de ações cujo obje�vo é se cer�ficar de 
que as condições de um condomínio estão de acordo com as normas 
de segurança, tanto no que diz respeito à estabilidade da estrutura 
quanto à segurança e manutenção. Com essa prá�ca é possível 
antever falhas que necessitem de reparos.

A Legislação hoje em dia obriga os condomínios de edificações 
residenciais e comerciais a realizarem autovistorias periódicas. Isso 
vale para edificações de três ou mais pavimentos e para aquelas que 
�verem área constru ída igual  ou super ior  a  1 .000 m², 
independentemente do número de pavimentos.

Dentre as partes a serem vistoriadas, podemos destacar: fachadas, 
empenas, marquises, telhados, estruturas, subsolos, esquadrias, 
instalações elétricas, de gás, hidráulicas, de prevenção a fogo e escape, 
entre outras.

A lei exige que a autovistoria seja realizada por profissionais, pessoas 
�sicas ou jurídicas, inscritos no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), sendo de exclusividade destes validar os respec�vos 
resultados emi�ndo o Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP).

Uma vez realizada a vistoria, o representante do condomínio ou o 
profissional contratado deverá informar o resultado no portal da 
prefeitura, especificamente no que toca a Secretaria
Municipal de Urbanismo.

Importante uma leitura de�da do conteúdo do 
laudo, bem como atenção quanto aos
prazos de ajustes registrados pelo
profissional responsável.

14. AUTOVISTORIA
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15. OBRAS
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DICA DA
LUMA!

Antes da realização das obras nas unidades autônomas, deve ser 
elaborado um plano de reformas de acordo com a NBR nº 16.280/2014 
da ABNT, a qual deve ser subme�do ao síndico para análise dos riscos 
da empreitada. É importante que o síndico o submeta a um 
profissional técnico em edificações (arquiteto, engenheiro etc.), para 
que seu conteúdo seja avaliado.

Em suma, o plano de reformas deverá detalhar a obra pretendida, 
informar o nome do profissional responsável (pessoa �sica ou 
jurídica), materiais que serão empregados e tempo presumido para 
execução dos serviços.

A vistoria técnica deverá ser efetuada por engenheiro ou arquiteto ou 
empresa legalmente habilitada nos respec�vos Conselhos 
Profissionais, CREA/RJ ou CAU/RJ. Para a contratação, deverá ser 
exigida a inscrição profissional no CREA ou CAU e a apresentação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do arquiteto.

15. OBRAS
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O síndico tem como responsabilidades:

• A conservação, manutenção e segurança das áreas, sistemas, 
infraestruturas e equipamentos de uso comum do condomínio;

• Intervir, inclusive judicialmente, para interromper obras não 
autorizadas ou que representem algum �po de risco
para o condomínio, moradores ou terceiros;

• Fiscalizar e diligenciar obras em andamento no condomínio,
inclusive dentro das unidades priva�vas;

• Implantar sistema de controle de obras no
condomínio, conforme NBR 16280.



16. MANUTENÇÃO
PREDIAL
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DICA DA
LUMA!

Manutenção predial é um conjunto de a�vidades em quaisquer �pos 
de edificação, seja residencial, comercial, industrial, ins�tuições 
públicas, hospitais, shopping centers, centros de convenções etc., que 
visa proporcionar um bom desempenho e prolongamento de sua vida 
ú�l.

16. MANUTENÇÃO
PREDIAL
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Acidentes como desabamentos, incêndios, 
queda de marquises, infiltrações
etc. podem ser evitados ao adotar-se medidas 
preventivas.

NÃO SE ESQUEÇA!

Os serviços de manutenção de um condomínio devem ser executados 
por técnicos especializados. 

Confira alguns dos serviços de manutenção obrigatórios e 
recomendados para os condomínios:

• Elevadores – a periodicidade da checagem é determinada pela 
prestadora de serviço;
• Caixas d'água e cisternas – limpar pelo menos duas vezes ao ano;
• Piscinas – limpar semanalmente cinco horas antes do uso;
• Jardins – lembrar que as plantas devem ser regadas com moderação;
• Bombas e motores – a manutenção deve ser preferencialmente 
mensal: lubrificação, ajustamentos e revisão geral;
• Para-raios – a revisão da sua fixação, do estado do
capacitor instalado e dos condutores que descem ao
solo deve ser semestral; 
• Ex�ntores e sistema de incêndio – revisão semestral
de cargas, material e instalações;
• Portões automá�cos – importante uma
manutenção mensal.



17. TIPOS DE
ASSEMBLEIAS
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Conforme abordado no capítulo 1, ela acontece com o obje�vo de 
instalar o condomínio e coloca em discussão vários assuntos, dentre 
eles, a construção do prédio, a aprovação da Convenção e do 
Regulamento Interno, eleição de síndico, subsíndico (se houver) e 
conselho consul�vo, aprovação da dotação orçamentária para o 
exercício que se inicia e determinação para se �rar o CNPJ, se já não 
�ver sido ob�do pela incorporadora.

Segundo o Código Civil, a realização desta assembleia é obrigatória, 
pelo menos uma vez por ano. Nela, devem ser discu�dos os seguintes 
assuntos:
• Aprovação do orçamento das despesas;
• Valores das contribuições dos condôminos;
• Prestação de contas;
• Eleição dos membros da administração (eventualmente);
• Eventual alteração do Regime Interno.

A Assembleia Geral Extraordinária tem como obje�vo tratar assuntos 
de interesse do condomínio, não previstos na AGO. Elas são realizadas 
sempre que houver necessidade, principalmente quando o tema não 
puder esperar a realização da AGO. Em uma AGE podem ser 
deliberados temas como, rateio de despesas extras, obras, 
benfeitorias, modificação da Convenção e quaisquer assuntos de 
interesse geral e imediato do condomínio.

1   Assembleia de instalação do condomínio

2   Assembleia Ordinária (AGO)

3   Assembleia Extraordinária (AGE)

17. TIPOS DE
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18. GESTÃO
DE CONFLITOS
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DICA DA
LUMA!

Administrar conflitos entre condôminos é uma das habilidades que o 
síndico deve possuir para realizar uma boa gestão. O primeiro passo é 
dominar o que está acordado tanto na Convenção quanto no 
Regimento Interno. Além disso, as regras gerais do condomínio devem 
estar sempre bem definidas e muito claras para todos.

18. GESTÃO
DE CONFLITOS
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TÉCNICAS PARA REALIZAR UMA EFICIENTE 
GESTÃO DE CONFLITOS:

• Seja é�co e transparente em todas as suas ações;
• Iden�fique as causas, o �po e a amplitude do conflito;
• Iden�fique as emoções/sen�mentos envolvidos;
• Avalie antecipadamente o perfil dos envolvidos;
• Colete todas as informações possíveis antes de agir e falar;
• Separe as pessoas do problema;
• Negocie: ganha x ganha;
• Tenha em mente que há sempre uma solução benéfica para
ambas as partes;
• Coloque os envolvidos no mesmo interesse;
• Estruture propostas;
• Faça simulações de cenários (o que aconteceria se...);
• Faça comparação de alterna�vas (A opção “A” tem as seguintes  
vantagens e a opção “B” tem...);
• Envolva as partes e não queira descobrir sozinho a solução;
• Evite negociar ao telefone para não tomar decisões rápidas;
• Parta do pressuposto que as duas partes estão
igualmente interessadas numa solução;
• Coloque-se no lugar das partes e tenha a sensibilidade de
sen�r se existe algum desconforto;
• Seja imparcial, não julgue e não fale sua opinião;
• Use sempre palavras posi�vas.
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