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Proposta exige a discriminação
das despesas em condomínios
A ideia é firmar uma profícua e saudável
relação entre administradoras de condomínio
e condôminos

O

NOTICIAS - 02/09/2019

Projeto de Lei 4072/2019
determina que o documento físico ou eletrônico
referente às taxas de condomínio e
outros encargos, como luz e água,
contenha informações detalhadas
sobre o que está sendo cobrado de
cada unidade.

E X PEDIENTE

A proposta está em tramitação
na Câmara dos Deputados. “A ideia
é firmar uma profícua e saudável
relação entre administradoras de

condomínio e condôminos, fulcrada na mais absoluta transparência,
o que poderá diminuir os embates
e litígios judiciais ou extrajudiciais”, disse o autor, deputado Giovani Cherini (PL-RS).

Tramitação

A proposta tramita em caráter
conclusivo e será analisada pelas
comissões de Desenvolvimento
Urbano; de Constituição e Justiça e
de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara Notícias

Publicação Mensal da
Gráfica Fazana Ltda
CNPJ 06036075/0001- 09

Sócia-Proprietária:
Poliane Fernandes
Contato Publicitário:
(27) 99769 -2977 (Fabiola)

DIRIGIDO A:
Condomínios residenciais,
comerciais, administradoras
de condomínios, hotéis e
construtoras da Grande Vitória
e Guarapari.

Diagramação/Design:
Profissional Autônomo
Jean Nascimento (27) 99826 -7963

TIR AGEM: 9.50 0 exemplares.
(30 mil leitores em média)
Público leitor: Síndicos,
Administradoras e Construtoras

O JORNAL INFORME SÍNDICO NÃO
SE RESPONSABILIZ A POR CONCEITOS,
IDÉIA S E ARTIGOS A SSINADOS, MATÉRIA S
PAGA S E CONTEÚDO
DE ANÚNCIOS

Edição 120 / 2019 /

www.informesindicoonline.com.br

03

Vereadores de Vitória aprovam
projeto que proibe alimentar pombos
O autor da proposta, vereador Leonil, justifica o texto afirmando que
animais podem transmitir doenças.
A Prefeitura de Vitória tem 90 dias
para regulamentar a Lei, caso ela seja
sancionada.

Projeto de lei que visa proibir que
pombos sejam alimentados nas vias
e áreas públicas na Capital foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vi-

tória. O texto segue agora para aprovação ou veto do prefeito de Vitória,
Luciano Rezende.

A proposta diz que a ave transmite
diversas doenças e vermes, portanto
seria necessária essa ação para evitar
a propagação de doenças causadas
pelos pombos.
A lei proíbe a construção de abri-

gos para pombos. Impõe multa no valor de R$ 200 para quem descumprir
o que está previsto.
O vereador Leonil diz que o pombo pode abrigar vermes e insetos em
suas penas, que podem se desprender no voo e cair em alguém. Fonte:
Câmara de Vereadores de Vitória.
Fonte: https://colatinaemacao.com.br
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As vias internas dos
condomínios

A

convenção de condomínio e o regulamento
interno estabelecem
as regras de uso das áreas privativas e comuns do edifício.
Hoje, trataremos das vias, ruas internas do condomínio. Por
se tratar de coisa comum, localizada no interior do condomínio, são áreas privadas que
estão sujeitas apenas e tão somente as regras previstas na
convenção de regulamento interno, certo? ERRADO.
Mesmo não sendo vias públicas estão sujeitas ao Código de
Trânsito Brasileiro, Lei 9.503
de 23 de setembro de 1997.
Vejamos o que estabelece o
Parágrafo Único do Artigo 2.º
“Art. 2.º – São vias terrestres
urbanas e rurais as ruas, as
avenidas, os logradouros, os
caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão
seu uso regulamentado pelo
órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais
e as circunstâncias especiais.
Parágrafo Único. Para os efeitos deste Código, são conside-

radas vias terrestres as praias
abertas à circulação pública, as
vias internas pertencentes aos
condomínios constituídos por
unidades autônomas e as vias e
áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de
uso coletivo”. (Redação dada
pela Lei n.º 13.146 de 2015).
De acordo com esse artigo as
vias internas dos condomínios
estão sujeitas à fiscalização pelo agente de trânsito.
A partir de agora os síndicos
e síndicas poderão dar conhecimento dessa Lei para aqueles
moradores que gostam de andar em alta velocidade, com
crianças no colo, sem cinto e
outras situações perigosas.
É importante ficar claro que
as regras internas do condomínio (convenção de condomínio
e regulamento interno) não devem se contrapor ao que esta
previsto no Código de Trânsito
Brasileiro, que é uma Lei Federal. Quem deve punir o morador em caso de infração a
convenção de condomínio e regulamento interno é o síndico.
No que diz respeito às infra-

Fernando Augusto Zito – O Autor é Advogado militante na área de Direito Civil;
Especialista em Direito Condominial; Pós-Graduado em Direito Tributário pela
PUC/SP; Pós-Graduado em Processo Civil pela PUC/SP; Diretor Jurídico da Assosindicos – Associação de Síndicos de Condomínios Comerciais e Residenciais do
Estado de São Paulo; Colunista dos sites especializados “Sindiconet”, Viva o Condomínio, da revista “Em Condomínios” e Palestrante.

ções previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, somente o
Estado, através do agende de
trânsito poderá lavrar o auto
de infração e multa.
Mas qualquer pessoa do condomínio poderá fazer contato
com o órgão de trânsito e solicitar as providências cabíveis
em relação ao vizinho infrator.
Fonte:
https://www.emcondominios.com.br

Fernando Augusto Zito – O Autor é
Advogado militante na área de Direito Civil; Especialista em Direito
Condominial; Pós-Graduado em Direito Tributário pela PUC/SP; Pós-Graduado em Processo Civil pela
PUC/SP; Diretor Jurídico da Assosindicos – Associação de Síndicos
de Condomínios Comerciais e Residenciais do Estado de São Paulo;
Colunista dos sites especializados
“Sindiconet”, Viva o Condomínio,
da revista “Em Condomínios” e
Palestrante.

Foto: Diego Alves
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A fiscalização de obras acontece em toda a cidade. Mais de
780 denúncias de irregularidades em obras foram checadas pelos fiscais da Sedec, que
intimaram 388 proprietários
para se regularizarem junto ao
município.
“Nossos fiscais não recebem
percentual por multa. Agora

www.informesindicoonline.com.br

eles são bonificados para colaborar orientando as pessoas
para se regularizarem. É um
grande passo para avançarmos e transformarmos Vitória
em uma cidade mais segura,
humana e inteligente”, disse
Passos.
Fonte: https://www.vitoria.es.gov.br

Sedec registrou aumento de 37% na emissão de alvarás
para licenças de obras na capital em relação a 2018.

Mercado da construção
civil aquecido com
1,8 mil licenças de
obras este ano
Publicada em 01/11/2019, às
18h00 - Por Danielly Campos (dscampos@vitoria.es.gov.br) | Com edição
de Matheus Thebaldi

O

mercado da construção civil dá sinais de retomada
e aquecimento na
cidade. Neste ano, até o momento, foram 1.854 licenças
de obras na capital. Para se
ter uma ideia, no ano de 2018,
foram 1.345 alvarás emitidos
pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec). O
aumento foi de mais de 500
licenças, na ordem de 37%,
comparando esses períodos.
Isso quer dizer que os moradores de Vitória estão cada
vez mais conscientes, cumprindo o procedimento prévio de aprovação de projeto
junto ao município e receben-

do seu alvará antes de iniciar
a intervenção em seu imóvel,
evitando transtornos com
obras irregulares, como multas e embargos.

“Quando o morador aprova o projeto e licencia sua
obra, ele faz a opção pela
legalidade e pela segurança
do seu imóvel. Estamos trabalhando para melhorar a
eficiência do nosso serviço,
com um licenciamento mais
rápido. Já estamos testando
um sistema que permitirá
dar entrada dos processos
virtualmente, sem ter que vir
à Prefeitura, e com acompanhamento on-line”, afirmou
o secretário de Desenvolvimento da Cidade e responsável pela Subsecretaria de
Tecnologia da Informação,
Márcio Passos.
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Cerca de Proteção
para Piscinas é
Sinônimo de
Tranquilidade

T

Informe Publicitário

er piscina é uma excelente
opção para os moradores
desfrutarem de momentos
de lazer.
Mas quem tem crianças ou animais de estimação deve ter cuidado redobrado, para evitar acidentes em piscinas já que com a
proximidade do verão este espaço
é bem disputado pelos moradores.
Um elemento importante e muito eficaz para a segurança na área
da piscina são as cercas. Elas
limitam o acesso a esse espaço e
impedem que as pessoas e animais
acabem caindo na água sem querer. Além das quedas, a cerca para
piscina também ajuda a isolar a
área molhada do piso.
As cercas de proteção são essenciais para que a área de lazer seja
segura garantindo momentos
tranquilos tanto para os moradores quanto para o síndico que
pode evitar assim problemas em
caso de acidentes.
A Cerca de Proteção Maxpool
possui um material de alta qualidade, com acabamento fino, parafusos não aparentes, e hastes de
alumínio anodizado, que não risca
e não mancha.
A Maxpool é uma das maiores
do setor de produtos de segurança
para piscinas, atuando em diversos estados e nas principais cidades do país.
Tem como característica, fabricação própria e garantindo a tranquilidade e a segurança dos nossos
consumidores, sem abrir mão de
um design inovador, desenvolven-

do produtos acessíveis e fáceis de
instalar.
A durabilidade das Cercas de
Proteção Maxpool é de muitos
anos, pois a empresa trabalha com
materiais de alta qualidade.
A vida útil pode variar em uma
média de 8 anos, o que representa
um ótimo custo x benefício.
Características principais e
benefícios da Cerca de Proteção
Maxpool:
Após instalada possui 1,10m de
altura, com 8cm abaixo do nível do
solo, o que garante sua estabilidade.
- Alumínio fosco, anodizado, não
risca e não mancha;

- Material com total visibilidade;

- Tecido 100% poliéster revestido em PVC;
- Os parafusos não ficam aparentes;
- Tecnologia anti-uv, anti-fungos, anti-cloro e anti-chamas;
- Fino acabamento;

- Altura de 1,10 metros.
Dessa forma, crianças e animais
de estimação estão protegidos
contra o risco de afogamentos, já
que a altura impossibilita a passagem deles.
Serviço:
Maxpool - (27) 99602-9265
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Roberto Leal Aragão é Engenheiro
Civil / Especialista em Gerenciamento de obras, Estruturas e Patologias.

manutenções, uso e operação
inadequada.

Hoje em especial daremos
ênfase as anomalias. Quais os
tipos? Qual a diferença entre
elas? E principalmente: qual a
importância de um bom profissional para uma avaliação
precisa dessas anomalias no
seu condomínio?

As anomalias podem ser
classificadas em: (Endógenasde origem da própria edificação, desde a fase de projeto,
escolha dos materiais e da própria execução. Exógena- de
origem dos fatores externos à
edificação, provocados por terceiros. Natural- de origem da
natureza de modo geral. Funcional- de origem do próprio
uso.)

Falha x Anomalia
Qual a melhor definição?
Qual a melhor estratégia?
* Por Roberto Leal Aragão

U

m aspecto técnico importante às inspeções
prediais é a diferença
entre as deficiências constatadas, que devem ser classificadas pelo profissional responsável entre ANOMALIA E
FALHA. Essas irão determinar
a melhor orientação técnica

que se dividem entre Plano de
Reparo e Plano de Manutenção.

Nos trabalhos de inspeção
essas classificações devem estar bem definidas. Geralmente
as anomalias estão relacionadas com as deficiências de ordem construtiva ou funcional,
e as falhas estão geralmente
relacionadas as atividades de

“ Meu prédio está cheio de
problemas. Pisos soltando, infiltrações, problemas na fachada, diversas trincas, os sensores
de
presença
não
funcionam...” O que devo fazer? A quem devo procurar?
Sem dúvidas que um profissional habilitado deve ser acionado imediatamente. Através
de uma boa inspeção com qualidade e com os critérios bem
definidos, é possível tomar a
melhor solução para cada problema constatado, definindo a
melhor estratégia para cada
plano. Não basta simplesmente constatar o problema, mas,
principalmente tomar a melhor decisão sobre a ação de
cada um apresentado.
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Dicas para fazer
reforma no condomínio

A

ntes de dar início a reforma no condomínio, o
síndico precisa estar
atento a alguns detalhes que irão
fazer toda a diferença para que
essa empreitada seja tranquila,
na medida do possível. Pensando
nisso, a Invicta Garantidora
preparou este artigo que traz algumas dicas importantes para
você.

Conheça as normas para
reformar o condomínio
Primeiro consulte quais são as
diretrizes do código Civil para saber sobre as normas de segurança
e poder fiscalizar a prestadora de
serviço, os funcionários e moradores e veja todas as providências
que você precisa tomar. Outra coisa importante é consultar o regimento interno no que se refere à
reforma no condomínio para verificar os dias e horários em que são
permitidos barulhos de obra. Não
são apenas os moradores que precisam seguir essas normas.
Aprovação das obras
em assembleia
Outro ponto importante é que
todos os assuntos referentes à
reforma no condomínio esteja
votado e aprovado pela assembleia
e registrado em ata. Acontece que
cada tipo de reforma exige diferentes tipos de aprovação. Veja só:
Obras necessárias
no condomínio
Não são todas as reformas
necessárias ao condomínio que
precisam passar por aprovação.

Apenas obras mais importantes e
com valores maiores que devem
ser aprovadas em votação na assembleia com 50% + 1.
Obras úteis
Essas devem sempre passar pelo
crivo da assembleia e para que sejam aprovadas precisam receber
50% + 1 dos votos de todos os
moradores.

Obras voluptuárias
São aquelas obras que não são
necessárias, mas que podem melhorar o ambiente do condomínio
como melhorias na parte de lazer
ou na parte estética das áreas comuns ou fachada do prédio. Esse
tipo de obra necessita de 2/3 dos
votos de todo o condomínio.
Obras emergenciais
As obras emergenciais, que precisam ser feitas rapidamente para
não comprometer a segurança e
bem-estar dos moradores (vazamentos, problemas com gás, entupimento do esgoto) não precisam
de convocação e aprovação da assembleia. Basta que o síndico solicite três orçamentos com diferentes prestadores de serviço e
depois notificar o conselho sobre a
contratação.
E para que você possa ter toda a
tranquilidade para fazer todas as
reformas necessárias sem se
preocupar com a inadimplência da
taxa de condomínio, contrate o
serviço da Invicta que garante o
pagamento de 100% do valor do
condomínios todos os meses. Ligue e saiba mais.

Vidas e patrimônio preservados

Edição 120 / 2019 /

penho de equipamentos e instalações
em geral. A manutenção predial é tão
importante que as grandes indústrias
investem nela para minimizar perdas

e aumentar a produtividade. Quem
cuida do seu dinheiro e tem visão de
negócio sabe que a prevenção é sempre um bom investimento.

A manutenção preventiva evita problemas graves,
reduz custos e valoriza o seu imóvel
* Por Sara Marques

O

que você faz para ter uma
vida mais saudável? Viaja de
carro sem uma revisão preventiva do veículo? Seu filho estuda
em uma escola com problemas visíveis na estrutura da edificação? Você
já pensou o quanto e o que pode lhe
custar um simples problema causado pela falta de manutenção preventiva no seu imóvel?

Como as revisões médicas e dos
veículos, que já fazem parte do cotidiano das pessoas, seu imóvel também merece um plano preventivo
de manutenção. Além da segurança
para a família, há uma série de pessoas que dependem da preocupação com a saúde do seu imóvel. São
menos raros do que você imagina os
acidentes causados pela queda de
marquises, varandas, muros ou os
prejuízos causados por vazamentos
e por incêndios, que podem provocar resultados fatais, sem contar as
grandes perdas materiais.
Apesar de uma edificação ser estruturada para atender seus usuários por muitos anos, não se pode
contar apenas com a qualidade dos
produtos usados na construção. É
importante investir nas manutenções preventivas para que o seu imóvel tenha sua vida útil prolongada e
com segurança. Mas, infelizmente,
esses planos preventivos em imóveis
não fazem parte da cultura do brasileiro, ao contrário do cuidado dedicado a outros bens. Um automóvel,
sem que o seu proprietário faça as
revisões periódicas obrigatórias, por
exemplo, perde a garantia.
A falta de cuidado com os imóveis
deriva, principalmente, da desinformação de seus proprietários. Um imóvel bem cuidado, acredite, zela pela
segurança e satisfação de seus usuários e da sociedade em geral, que compartilha de seus espaços em comum e
das vias de circulação ao redor.

Bom para o bolso

O Plano de Controle de Manutenção
(PMC) ou a manutenção preventiva
do imóvel, tão comum em países mais

“O Serviço de Inspeção Predial por um profissional habilitado e o laudo de inspeção
são pré-requisitos para a assinatura de
contratos de qualquer transação imobiliária
em países como Estados Unidos e Canadá”

desenvolvidos, precisa fazer parte da
nossa rotina. O Serviço de Inspeção
Predial por um profissional habilitado
e o laudo de inspeção são pré-requisitos para a assinatura de contratos
de qualquer transação imobiliária em
países como Estados Unidos e Canadá.

Mas por aqui, no Brasil, a manutenção é focada apenas em consertar o
que está quebrado. Um PMC, ao contrário, considera as particularidades
de cada empreendimento e pontos
fundamentais para o sucesso de um
programa de manutenção para cada
sistema/equipamento, como a vida
transcorrida das instalações, os tipos
e as frequências de uso, o tempo de
funcionamento de máquinas e equipamentos e a operacionalidade e as perdas de desempenho.

Com a manutenção preventiva você
economiza dinheiro, evitando que os
pequenos danos causados pelo tempo
de uso se ampliem e virem dores de
cabeça bem mais pesadas para o seu
bolso. Um imóvel bem cuidado representa preservar valor ou, ainda, valorizar o seu patrimônio. E você não quer
jogar dinheiro fora, não é?
Além de promover a valorização
do seu bem no mercado imobiliário,
segurança, conforto e economia, a manutenção preventiva aumenta a vida
útil da edificação e melhora o desem-

www.informesindicoonline.com.br

09

Sara Marques é Engenheira Civil, especialista
em perícias, recuperação estrutural, anomalias e patologias em edificações verticais e
obras de arte – sócia da empresa Habite-se
Engenharia e Construções.
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“O perigo constante da
umidade em edificações”

A

Informe Publicitário

postura atual do mercado
em exigir que empreendimentos sejam construídos
em prazos e custos cada vez mais
reduzidos, infere aos procedimentos construtivos uma velocidade
de execução acelerada, que pode
mostrar-se eventualmente nociva
ao desempenho desejado, uma vez
que, projetos são elaborados para
que a execução seja rápida e barata, e esta celeridade pode provocar
o surgimento de anomalias posteriores, prejudiciais aos futuros usuários. Neste cenário, as edificações
enfrentam um constante e perigoso
adversário: a umidade.

Decorrente da presença indesejável da água em elementos construtivos, a umidade nas edificações
é um dos problemas mais frequentes e exige atenção especial dentro
do ramo da engenharia civil, não
somente devido à complexidade
dos fenômenos envolvidos, como
também aos problemas relacionados às falhas construtivas, principalmente na contenção do seu aparecimento.

A ação da umidade em edifícios
não é apenas a causa de patologias
diretas, ela age também como um
meio influente para que grande
parte das anomalias em construções possam ocorrer, sendo fator
significativo para o surgimento de
eflorescências, ferrugens, mofo,
bolores, perda de pinturas, de rebocos e até a causa de acidentes
estruturais.
Existem várias origens para o

surgimento de umidade nas construções, podendo ser advinda do
solo através da capilaridade, resultante de vazamentos em redes
hidráulicas, condensação da água
e principalmente pela precipitação
das chuvas. A conduta de prevenção contra estas ocorrências deve
estar em todas as etapas de construção, partindo desde o planejamento do projeto à execução e manutenção, objetivando resguardar
os futuros usuários de possíveis
danos subsequentes.
Algumas das principais formas
construtivas de prevenir a infiltração de água, e minimizar patologias
de umidade em ambientes fechados
são a impermeabilização, utilização
de calhas, rufos, ralos, pinturas
especiais e ventilação adequada.
Dentre estas, segundo a NBR 9574
(2008), a alternativa mais eficiente
para evitar a passagens de fluidos
para elementos construtivos é a
execução de impermeabilização de
proteção nos locais que exijam estanqueidade.
A impermeabilização é uma técnica que visa impedir a infiltração
de água na estrutura, preservando
assim seus componentes da degradação agressiva. Cada edificação requer uma técnica diferente que adeque melhor às solicitações do meio
em que está inserida, para que através deste escudo contra a água, seja
assegurada a garantia de proteção,
salubridade, segurança e bem-estar.

Outra forma indispensável de
combate a incidência nociva da
umidade é através das Inspeções e
manutenções preventivas periódi-

Serviço: LA ROCCA PERÍCIAS / (27) 3376-5662 / (27) 99997-9700
www.larocapericias.com.br / contato@laroccapericias.com.br
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cas, que podem ser orientadas por
informações contidas no conjunto
de projetos relativos da edificação,
ou executadas por profissionais es-

pecíficos, que através de material
técnico direcionado, possam indicar
e orientar de forma correta quanto aos procedimentos avaliativos e

11

corretivos, recebendo o auxílio do
manual de utilização, inspeção e
manutenção, produzido de acordo
com o especificado em norma.
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A Inspeção Predial e a Lei Nº9.418/19 da PMV

A

*Por Lucas Rocio Fraga

inspeção predial é uma
prática iniciada no Brasil
a partir de 1999 devido
a necessidade de se diminuir riscos e patologias nas edificações,
garantindo a segurança predial e
extraindo o que o prédio tem de
melhor. Os procedimentos técnicos de inspeção predial têm suas
diretrizes pautadas em Leis , Normas de Desempenho e Manutenção Predial da ABNT.

É de extrema importância para
as edificações a realização periódica da inspeção predial da edificação em questão, pois é um processo que visa auxiliar na gestão
da mesma e quando realizada de
forma eficaz contribui com a diminuição de fatores associados a perda de desempenho.

Sua periodicidade deve obedecer
às Leis e Regulamentos vigentes. No
município de Vitoria, por exemplo,
a Lei nº 9.418-19 torna obrigatório
a apresentação pelo representante
legal da edificação pública ou privada localizada no município em
questão o Laudo de Inspeção Predial, elaborado por profissional habilitado com registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo - CREA/ES ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES.

O Laudo de Inspeção Predial, deverá ser apresentado ao município
de Vitoria pelo representante legal
da edificação em ate 10 (dez) anos
após a concessão do Certificado
de Conclusão da Obra e nos casos
em que a edificação teve a sua conclusão de obra concedida há mais
de 10(dez) anos a partir da publicação da referida LEI, o representante legal da edificação deverá
apresentar ao município de Vitória
o Laudo de Inspeção Predial em até
2(dois) anos.

*Lucas Rocio Fraga é
Engenheiro Civil - CREA
ES-043711/D

O Laudo de Inspeção Predial
deve abordar detalhadamente os
itens informativos do art. 4º da Lei
nº9.418-19, além disso deverá atender às Normas Técnicas pertinentes
da ABNT e detalhar condições de
uso e manutenção da edificação.
Deve também descrever e listar
as manifestações patológicas constatadas na vistoria assim como suas
recomendações técnicas para a
realização dos reparos e plano de
melhoria da gestão de uso e manutenção que possam contribuir no
âmbito administrativo, de sustentabilidade e de responsabilidade
social como, por exemplo, formular
ações que facilitam a acessibilidade predial ou o favorecimento da
valorização da vida humana e dos
usuários.

É limitada a responsabilidade
do profissional autor do Laudo
de Inspeção predial ao nível de
inspeção especificado e escopo
contratual, eximindo-se os profissionais de problemas ocultos ou
de projeto, construção, uso e manutenção ou de responsabilidade
de terceiros assim como o desatendimento das recomendações
constantes do laudo.

Riscos ocultos em Edificações

E

m agosto, houve uma
ocorrência de sinistro em
um condomínio localizado
em Jardim Camburi um tanto quanto
curiosa. Um morador, logo após
adentrar na garagem da edificação,
teve seu carro subitamente engolido
por uma cratera. De imediato, a
Defesa Civil de Vitória foi acionada
e prestou o primeiro atendimento
a ocorrência. A área envolvida foi
prontamente interditada por fita
zebrada e foi solicitado, de forma
emergencial, um Laudo Pericial
para saber a condição do solo
e os riscos que a circunstância
envolvia. Após a conclusão do
laudo, foi constatado que o solo
estava sob condições seguras, em

equivocada no posicionamento da
ferragem, pois a mesma acabou
ficando no fundo da estrutura,
não tendo assim o cobrimento
necessário para evitar a corrosão
da armadura. A situação ficava
ainda pior justamente onde ocorreu
o rompimento, pois era uma região
de contato com uma mureta
separatória, que por estar molhada,
levava umidade diretamente ao
contato com a ferragens, acelerando
assim ainda mais o processo de
oxidação.
Após a confirmação das informações, seguimos com a demolição
do local e iniciamos serviços
necessários para a recuperação da
área e liberação da utilização da

todos os pontos de investigação.
O relatório ainda identificou que
a região afetada poderia se tratar
de uma fossa séptica desativada.
Passado o alvoroço e prejuízos
iniciais (mídia negativa, custos com
peritos emergenciais e reparos no
veículo danificado) nossa empresa
foi convidada a analisar a situação e
participar do processo seletivo para
tratamento e recuperação da área.
Assim, pudemos identificar as
causas que levaram ao rompimento
súbito da área em questão. A
execução da Laje da Fossa Séptica
que media aproximadamente 32
metros quadrados foi feita de forma

mesma. Porém uma coisa acabou
nos chamando a atenção: como que
ninguém sabia da existência dessa
fossa? Por que não foi realizado
a manutenção? De quem era a
responsabilidade efetiva?
Esta edificação tem aproximadamente 40 anos de existência
e nessa época ainda existia uma
rede de esgoto completa na Grande
Vitória, e praticamente todos os
condomínios desta época até o
final da década de 90 mantinham
esse padrão de construção na
rede de esgoto, contando com
fossa séptica e sumidouro com
tamanhos consideráveis, além

de uma quantidade grande de
caixas de passagem, verificação
e gordura. Após o ligamento a
rede esgoto grande parte dessas
estruturas foram isoladas do
sistema e abandonadas. Acontece
que ao ficar em desuso, por
anos e décadas, acabaram sendo
esquecidas, até que passaram a
gerar problemas semelhantes
em algumas edificações no País,
como rompimento de tampas,
extravasamentos, proliferação de
insetos entre outros.
O que pode ser feito para que
esse tipo de problema não volte
a ocorrer é que seja executada
uma vistoria na edificação mais
detalhada, feita por profissionais
qualificados e registrados no
CREA, analisando os projetos
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Renan Agnez Cordeiro
Engenheiro Civil – CREA/ES 0048123/ES
Especialista em Gestão da Construção
Civil - CEO na Civile Engenharia

antigos e instalações hidráulicas,
visando identificar este tipo de
estrutura oculta nas edificações,
para que possam ser feitos os
devidos tratamentos da mesma
evitando assim gastos maiores

futuros. Infelizmente, voltamos a
ter casos com vítimas em estado
grave referente a acidentes que
poderiam ter sido evitados com
uma vistoria completa, como
em casos de desprendimento de
reboco e pastilhas em fachadas,
prédios com graves patologias
estruturais disfarçadas dentre
outras. É de suma importância
que o Sindico tenha um apoio
especialista
nesta
questão,
para evitar transtornos graves
futuros.
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Você sabe o que é ALCB?
ALCB - Alvará de Licença do Corpo
de Bombeiros: documento emitido
pelo CBMES, certificando que, durante
a vistoria, a edificação ou área de risco
possuía as condições de segurança
contra incêndio e pânico, previstas pela
legislação e constantes no processo,
estabelecendo um período de validade.

Qual edificação precisa do ALCB?
O Alvará de Licença do Corpo de
Bombeiros (ALCB) é documento
obrigatório para TODA EDIFICAÇÃO
E ÁREA DE RISCO, exceto para as
constantes no Art. 7º do Decreto
Nº 2423-R, de 15 de dezembro de
2009 do estado do Espírito Santo, e
será expedido desde que verificada
a execução e o funcionamento das
medidas de segurança contra incêndio
e pânico.
Exceções constantes no Artigo 7º
do Decreto Nº 2423-R:
I. a edificação exclusivamente
unifamiliar;
II. a parte residencial de edificação
de ocupação mista, com acesso
independente, com altura igual ou
inferior a 9,0 m (nove metros) e cujo

somatório da área total construída
não ultrapasse a 900 m2 (novecentos
metros quadrados);
III. as edificações exclusivamente
residenciais com altura igual ou
inferior a 9,0 m (nove metros) e cujo
somatório da área total construída
não ultrapasse a 900 m2 (novecentos
metros quadrados)

Para que serve o ALCB?
A importância do ALCB é observada
em diversos aspectos, já que esse
documento se refere à proteção de
pessoas e do patrimônio. Podemos
citar como principais, os seguintes
pontos:
• O ALCB emitido pelo Corpo
de Bombeiros torna possível o
monitoramento de todas as edificações
no que diz respeito às regras que
deverão ser seguidas para prevenção,
combate a incêndios e procedimentos
padronizados que precisam ser
adotados em situações de pânico.
• O ALCB é um dos documentos
principais
para
garantir
o
funcionamento
da
empresa/
estabelecimento de acordo com a lei
e todas as exigências feitas pelo poder

público nas esferas municipal, estadual
e federal. A ausência desse documento
acarreta sérios problemas, o que inclui
possibilidade de interdição imediata e
suspensão de todas as atividades.
• O ALCB é um dos documentos
solicitados, pelas seguradoras, para
fins de recebimento de seguro de
incêndio quando há sinistro. As
empresas/edificações seguradas que
não possuem esse auto de vistoria
podem ter o pagamento do seguro
negado, gerando uma despesa imensa
com relação aos danos causados pelo
incêndio.

O síndico pode ser responsabilizado se não tiver o ALCB?
Como gestor do condomínio, o
síndico pode ser responsabilizado
pela falta do Alvará. As sanções
podem
variar
desde
uma
simples advertência e/ou multa
até a interdição do prédio. Ou,
ainda, responsabilizado civil e
criminalmente. No caso de uma
tragédia num edifício que tenha o
seu ALCB vencido ou sem o ALCB,
por exemplo, o síndico pode ser
enquadrado no artigo 121 do Código
Penal (“matar alguém”, com pena de
reclusão de seis a vinte anos) e no
artigo 927 do Código Civil (“aquele
que, por ato ilícito, causar dano a
outrem fica obrigado a repará-lo”).
A não renovação do ALCB em até
30 (trinta) dias após o vencimento
constituirá infração e implicará na
notificação do responsável pela

edificação ou área de risco.
Em alguns casos a obtenção do
ALCB pode representar um grande
investimento, porém é de extrema
importância que os síndicos e
condôminos tenham a consciência
da importância de se ter o ALCB
em dia. Vale frisar que a principal
questão aqui não é financeira. Afinal,
se o condomínio sofrer um incêndio,
além de colocar em risco a vida e o
patrimônio de todos os moradores,
terá dificuldades para o recebimento
do dinheiro do seguro por não estar
com a documentação em dia, entre
outras implicações já citadas.
A Ideal Engenharia é uma empresa
genuinamente capixaba, com ampla
experiência no mercado, que possui
profissionais qualificados para
assessorar nessa tarefa. Não corra
riscos, entre em contato e faça um
orçamento.
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Energia Solar pretende
revolucionar sistema
de energia elétrica
dos condomínios

E

Informe Publicitário

nergia solar vem sendo
discutida cada vez mais
no decorrer dos últimos
anos. Ela corresponde a energia
proveniente do calor e da luz
emitidos pelo sol, captada, principalmente por painéis fotovoltaicas, convertendo-a em energia elétrica e tirando as contas
do vermelho.
Com a crise econômica e o aumento constante das tarifas de
energia, fizeram com que os condôminos recorressem a soluções
alternativas para trazer mais
economia nas contas mensais. E
desde a resolução Normativa da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 687/2015 é possível tornar um condomínio mais

sustentável e economicamente
mais atrativo com a geração
compartilhada de energia.

O clima solar do país contribui
para que, a Energia Fotovoltaica
seja uma das tecnologias de fonte renováveis que mais recebem
incentivos e atrai os olhos dos
consumidores. Além da vantagem econômica, a energia é limpa e não poluente, uma vez que
a sua instalação não prejudica o
meio ambiente.

Outra vantagem, é o custo-benefício da tecnologia. O sistema
fotovoltaico possui vida útil de,
aproximadamente 25 anos, e garante o retorno do investimento
logo nos primeiros anos. E que,
para além de todas as vantagens,
não requer uma área extensa

para ser implantada.

Em condomínios, um grande
sistema central é instalado numa
área comum do prédio, levando
em conta o consumo total da
área em comum.

Desenvolver o projeto com os
melhores equipamentos e moni-

toramento dos produtos após as
instalações é primordial para a
eficácia do sistema nos condomínios residenciais ou comercias.

Assim, a Solar Experts é uma
das principais empresas do estado
com a atuação no Espírito Santo e
Rio de Janeiro a promover o uso da

energia fotovoltaica, com experiência de projetos aprovados junto
a Aneel em todos os tipos de telhados e suportes. A Solar Experts
é credenciada num dos maiores
sites do país em energia solar, o
Portal Solar. Você pode conhecer
um pouco mais sobre este trabalho
através do telefone 27 3207-4741.
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Novembro é o mês do Síndico

D

justiça.

erivado do grego σ?νδικος , a
palavra síndico, ao pé da letra, significa patrocinador da

E no dicionário de português o significado é: Antigo magistrado ou procurador de comunidades, cortes etc.
Pessoa escolhida entre os membros de
uma agremiação, de uma classe, de um
condomínio, para zelar pelos interesses do grupo.
Os condomínios atualmente se assemelham a uma empresa, possuindo as
mesmas obrigações legais, fiscais e tributárias.

Os prédios estão envelhecendo, as
pessoas querendo mais conforto e serviços. Diante disto, os síndicos atuais
possuem uma quantidade de obrigações e responsabilidades bastantes
significativos e importantes.

Oficialmente no dia 30 de novembro, é comemorado o Dia do Síndico,
porém o Jornal Informe Síndico considera todos os dias do mês de novembro o Dia do Síndico!
É a oportunidade não somente de
homenageá-lo, mas até mesmo de refletirmos sobre a complexidade cada
vez mais crescente do universo condominial.

Suas obrigações são muitas: É ele
quem realiza o planejamento orçamentário, cuida da manutenção e valorização das áreas comuns, ouve reclamações dos moradores, lidera
funcionários, resolve conflitos, negocia com fornecedores e muito mais.
Você já parou pra pensar o que seria
de um condomínio sem um síndico? Se
em alguns lugares com as presenças
desse profissional existem inúmeros

problemas, sem ele, as coisas seriam
piores.

Por isso e muito mais parabenizamos à todos os síndicos. Sejam eles
profissionais ou não, o que vale é o
bom trabalho que esteja sendo exercido para o bem de todos os moradores.
Estaremos sempre contribuindo
com nossa publicação no intuito de
ajudar a você sindico (a) a encontrar
informações em nosso Jornal que possam agregar valor à sua gestão.

E ainda podem contar com um leque de fornecedores que certamente
lhe ajudarão a fazer a melhor escolha
para seu condomínio. Nosso Jornal
está ao seu lado.
Parabéns, vocês merecem!!!

Jornal Informe Síndico
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“Brigada Contra o
Aedes” ganha reforço
no combate à dengue
De: Secretaria de Saúde
Por: Marcelo Martins| Criado: 21
de novembro de 2019

A

s ações de prevenção e
combate ao mosquito
Aedes aegypti, ganharam um novo aliado em Vila
Velha por meio do treinamento
especial de 142 Auxiliares de
Serviços Gerais que trabalham
nas escolas municipais de Vila
Velha, unidades de saúde e de
assistência social.
A capacitação faz parte do
Projeto “Brigada contra o Aedes” nos equipamentos públicos
do município e foi idealizado
pela Vigilância Ambiental da
Secretaria Municipal de Saúde
(Semsa), em parceria com as
secretarias municipais de Educação (Semed) e de Assistência
Social (Semas).
Os Auxiliares de Serviços Ge-

rais foram capacitados nesta
quarta-feira (20), no auditório
da Semsa, por técnicos da Vigilância Ambiental, para identificar e eliminar focos e possíveis
criadouros de Aedes aegypti,
além de receberem informações
sobre a separação e acondicionamento do lixo seco nas repartições públicas municipais.

“O objetivo é formar multiplicadores das ações de medidas
preventivas contra esse vetor
e desenvolver ações educativas com intenção de despertar
mudanças no comportamento e
adoção de práticas para a manutenção desses ambientes sem
infestação do Aedes aegypti”,
explica Marcelaine Raphascki
Marculano, bióloga e coordenadora da Vigilância Ambiental da
Secretaria Municipal de Saúde
de Vila Velha.
Fonte: www.vilavelha.es.gov.br
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Limpeza de condomínio:
como escolher materiais e
produtos para a área externa?

L

impeza de
condomínio é um
tema
bastante
complicado
aos
síndicos, principalmente quando
se trata do ambiente externo do
local, pois os produtos e materiais
utilizados são bastante diferentes
da área interna. É
importante saber
que o meio externo do condomínio
se resume a tudo
que se encontra
fora de um ambiente
fechado,
como sacadas, terraços, piscinas, calçados, garagens,
jardins, entre outros ambientes.
Saiba, neste post, como escolher
as melhores opções de materiais e
produtos para deixar todo o local
impecável! Confira!

Verifique as indicações dos
fabricantes dos materiais
A melhor forma de saber a finalidade de produto de limpeza é
buscando informações com os
próprios fabricantes. Eles podem
indicar quais são os produtos
fabricados especificamente para
as áreas externas e quais são
para as internas.
É importante realizar essa consulta porque nem sempre estará
transcrito na embalagem do produto se aquele material pode ser
usado em determinada área de
um estabelecimento, se foi criado para limpeza, desinfecção ou
apenas para dar brilho ao piso.
Você pode entrar em contato com
a empresa por meio de telefone,
e-mail, buscar por publicações
em seus sites ou em suas páginas

em redes sociais.

Providencie materiais de
uso profissional
Para que a limpeza seja impecável, é essencial que os funcionários tenham em suas mãos
as ferramentas necessárias para
isso. Dessa forma, diferente de
uma limpeza residencial, você
terá que providenciar materiais de
uso profissional. Alguns exemplos
desses instrumentos são:
• carro de limpeza;
• lixeira com rodas e pedal;
• balde espremedor;
• placa sinalizadora de piso molhado;
• mop de algodão profissional;
• sistema pulse, para fixação o
mop;
• produtos adequados para cada
tipo de piso;
• entre outros que entender
necessário.
Leia matéria completa no Blog:
blog.solutionservices.com.br/
Fonte:
https://blog.solutionservices.com.br/
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A sutileza de gerar a
acessibilidade x decorar
Informe Publicitário

Na mostra CASACOR 2019 o
espaço Lavabo Funcional trás
o banheiro para por t adores de
necessidades especiais com requinte de decoração com a iluminação em luz de LED cruzada
na parede e teto, MDF com da
tendência do aconchego, lixeira personalizada com a marca
do ambiente que as Arquitet as
e Designer, marcaram em seu
espaço, porcelanato com acabamento idêntico a papel de
parede, revestimento de piso
com cerâmica de requinte e
luxo, a marca dos quadros dos
pássaros do Espírito Santo.
O ambiente denot a que o banheiro acessível além de atender as normas, pode e deve ter
aconchego, elegância, tenuidade e outras características que
podem gerar a boa composição
de materialidade e elementos
de arquitetura ao edif icar um
banheiro ou qualquer que seja
o ambiente para a f inalidade
mencionada.
No condomínio é possível
levamos esse conceito para
qualquer espaço de conv ív io
coletivo, sempre primando em
atender as normas técnicas

e de prefeitura quanto à boa
acessibilidade e realizar o sonho de qualquer morador de
est ar em um espaço aprazível
concernente ao designer e decoração, seja ele um ambiente
de longa ou cur t a permanência, até espaços de passagem,
público, semi-público ou privado.
Lavabo Funcional projet ado
por: Aline R it a Laureano, Aline
Marques Fialho (arquitet as e
responsáveis técnicas) e Aline

Ane (Designer).
Casa Cor - ES 2019 - Clube
Ít alo Brasileiro, Ilha do Boi, Vitória, até dia 17 de novembro,
aber to de Terça a Domingo.
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