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perceber que, para a 
solução de um problema, 
deve-se evitar como 
primeiro recurso 
contratar qualquer 
prestador de serviço por 
qualquer preço. Essa 
dosagem é um desafio.

Infrações
No período das festas de 
fim de ano geralmente 
ocorrem situações que 

DesafioCafé com o requerem penalidades, 
Solucionar os problemas 

mas o diálogo sempre é síndico técnicos com agilidade e 
a primeira instância! Em O Sr. Clemir, síndico do com um custo admissível 
geral, a cooperação dos Cond. Res. e Com. é um grande desafio. 
condôminos tem sido Dimora Del Sole, deu São raros os prestadores 
positiva!uma pausa nas de serviços com boa 

atividades do dia para qualificação e Conselho Fiscal
um café com a equipe do principalmente Mensalmente, após 
setor de condomínios da organizados que estejam conferir a pasta de 
Activa Contabilidade. A a disposição no prestação de contas, Sr. 
ocasião convém para momento da Clemir entrega para 
explicar como funciona a necessidade do análise dos conselheiros. 
rotina administrativa da condomínio. Outro Como constantemente 
Activa, assim o síndico empecilho é a dialoga com os 
compreende melhor os divergência das conselheiros e logo 
serviços que estão a sua propostas, com resolve as questões em 
disposição. Também posicionamentos caso de dúvidas, não vê 
foram abordadas as diferentes para solução a necessidade de 
responsabilidades do mesmo problema. Os reuniões freqüentes com 
trabalhistas e tributárias. condôminos podem não o grupo.
Em destaque:

No próximo café conheça o síndico Sr. Carlos
do Condomínio Maria Luiza.
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hall e corredores de condomínio

“Fica proibido fumar cigarrilhas, 
charutos, cachimbos, narguilés e 
outros produtos em locais de uso 
coletivo, públicos ou privados, como 

, 
restaurantes e clubes, mesmo que o 
ambiente esteja parcialmente 
fechado por uma parede, divisória, 
teto ou até toldo”.
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Elaborado pelos colaboradores do setor de Condomínios da ACTIVA CONTABILIDADE: Dalmo Luiz Castellain, Graziela Castellain, 
Ricardo Francisco Spindola, Naiara Sperandio De Mello, Katia Chaves Cintra, Darlene Dos Santos e Monique Almeida.

A
A locação é recorrente 
e a harmonia entre 
proprietários residentes 
e inquilinos depende de 
alguns cuidados.

Para que haja maior 
comprometimento por 
parte do inquilino com 
as regras de vivência 
do condomínio, é 
determinante que seja 
prontamente entregue 
a cópia do Regimento 
Interno.

Também é importante 
que sejam fornecidos 
os dados dos inquilinos 
(nome completo, 
carteira de identidade, 
CPF e telefone) para a 
administração. 

É preciso orientar os 
inquilinos, no início da 
locação, quanto as 
particularidades do 
condomínio, 
contribuindo assim para 
uma relação 
equilibrada e evitando, 
principalmente, 
transtornos para o 
locatário.

O proprietário do 
imóvel é responsável 

pelas infrações e danos 
ocasionados por 

inquilinos, ocupantes 
e/ou visitantes. 
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