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UM POUCO DE ESTATÍSTICA
Motivos das pessoas se candidatarem à função de síndico

Pesquisa 2015 - Sindiconet



UM POUCO DE ESTATÍSTICA
Intensidade de cada desafio no exercício da gestão do síndico
1 = pouca dificuldade / 5 = muita dificuldade

Pesquisa 2015 - Sindiconet



O QUE É MANUTENÇÃO?

Manutenção é a ação de manter, sustentar, consertar ou 
conservar alguma coisa ou algo.

O termo manutenção também pode estar relacionado com a 
conservação periódica.

A manutenção tem o intuito de reparar ou repor algo que está 
estragado ou que não funciona corretamente.



Fonte IBAPE/SP

66%
das prováveis causas e origens dos 
acidentes em imóveis estão 
diretamente relacionados à deficiência 
ou à ausência de manutenção

80 a 90%
dos imóveis que não passam por revisão tem algum problema 

de segurança, estado de conservação, manutenção, 
desempenho, exposição ambiental, utilização e operação.

UM POUCO MAIS DE ESTATÍSTICA



MAIS ESTATÍSTICA!
Distribuição dos gastos de um condomínio (São Paulo)

Pesquisa 2016 – Lello
Condomínios



TIPOS DE MANUTENÇÃO?

É feita não quando um equipamento está com defeitos, mas 
sim para prevenir o surgimento de avarias.

• Lubrificações periódicas;
• Revisões sistemáticas do equipamento;
• Calibração e aferição;
• Alinhamento....

PREVENTIVA
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TIPOS DE MANUTENÇÃO?

Técnica de manutenção com base no estado do equipamento. 
Este tipo de manutenção faz o acompanhamento periódico das 
máquinas, baseando-se na análise de dados coletados sobre o 
desgaste ou o processo de degradação por meio de 
monitoramentos ou inspeções em campo.

PREDITIVA
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TIPOS DE MANUTENÇÃO?

PREDITIVA - Objetivos

• Verificação pontual dos equipamentos a fim de antecipar 
eventuais problemas que possam causar gastos maiores com 
manutenções corretivas;

• Eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção;
• Impedir o aumento de danos;
• Aumentar o grau de confiança no desempenho;
• Reduzir o trabalho de emergência não planejado;
• Redução de custo;
• Aumento da disponibilidade;
• Conhecimento da vida útil remanescente.
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TIPOS DE MANUTENÇÃO?

Consiste no conserto da máquina ou equipamento, 
substituindo a peça avariada por outra que faça com que o 
sistema volte a funcionar corretamente, corrigindo o problema.

CORRETIVA
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PREVENTIVA X PREDITIVA X CORRETIVA
A negligência na realização das manutenções preditiva e 
preventiva também tem um impacto direto nos custos.



DESEMPENHO E VIDA ÚTIL
A manutenção adequada tem impacto direto no desempenho 
de um sistema e na sua vida útil.



LEGISLAÇÃO CONDOMINIAL

Imagem Sindiconet

Relacionada com manutenção

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif2M3srMLeAhUGDJAKHWe0CEsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sindiconet.com.br/informese/legislacao-condominial-quais-as-leis-e-regras-a-seguir-legislacao-legislacao-condominial&psig=AOvVaw2UpqnNaNZalLexT7_9Nfu8&ust=1541682443185334


LEGISLAÇÃO CONDOMINIAL
Relacionada com manutenção

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
“Lei do Condomínio”

Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembleia geral ordinária 
dos condôminos, convocada pelo síndico na forma prevista na 
Convenção, à qual compete, além das demais matérias inscritas 
na ordem do dia, aprovar, por maioria dos presentes, as verbas 
para as despesas de condomínio, compreendendo as de 
conservação da edificação ou conjunto de edificações, 
manutenção de seus serviços e correlatas.



LEGISLAÇÃO CONDOMINIAL
Relacionada com manutenção

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
CPC

Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua 
parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão 
da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.

Art. 1.335. São direitos do condômino:
II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e 
contanto que não exclua a utilização dos demais 
compossuidores;



LEGISLAÇÃO CONDOMINIAL
Relacionada com manutenção

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
CPC

Art. 1.336. São deveres do condômino:
I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção 
das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na 
convenção;

Art. 1.348. Compete ao síndico:
V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e 
zelar pela prestação dos serviços que interessem aos 
possuidores;



NORMA TÉCNICA
Relacionada com manutenção
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NORMA TÉCNICA
Relacionada com manutenção

ABNT NBR 5674:2012
Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de 
gestão de manutenção.

Esta Norma estabelece os requisitos para a gestão do sistema 
de manutenção de edificações.
A gestão do sistema de manutenção inclui meios para:
a) preservar as características originais da edificação;
b) prevenir a perda de desempenho decorrente da 
degradação dos seus sistemas, elementos ou componentes.



NORMA TÉCNICA
Relacionada com manutenção

ABNT NBR 15575:2013
Edificações habitacionais — Desempenho

• Parte 1: Requisitos gerais;
• Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais;
• Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos;
• Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais 

internas e externas;
• Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas;
• Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários.



RESPONSABILIDADES - SÍNDICO
Relacionadas com manutenção

Responsável direto do condomínio, pronto para manter a 
ordem, a disciplina, a segurança, a legalidade, a manutenção e 
a limpeza do edifício.
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RESPONSABILIDADES - SÍNDICO
Relacionadas com manutenção

• Elaborar, implantar e 
acompanhar o Plano de 
Manutenção Preventiva;

• Supervisionar as atividades de 
manutenção, conservação e 
limpeza das áreas comuns e 
equipamentos coletivos do 
condomínio;



RESPONSABILIDADES - SÍNDICO
Relacionadas com manutenção

• Administrar e aprovar os recursos para a realização da 
manutenção;
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RESPONSABILIDADES - SÍNDICO
Relacionadas com manutenção

• Manter o arquivo sempre completo 
e em condições de consulta, assim 
como repassá-lo ao seu sucessor;

• Registrar as manutenções 
realizadas;

• Coletar e armazenar os documentos 
relacionados às atividades de 
manutenção (contratos, notas 
fiscais, certificados, etc.);
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RESPONSABILIDADES - SÍNDICO
Relacionadas com manutenção

• Contratar e instruir colaboradores 
para a execução das manutenções;

• Contratar empresas especializadas 
para a execução das manutenções;

• Fazer cumprir as normas de 
segurança do trabalho.
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RESPONSABILIDADES – CONSELHO CONSULTIVO
Relacionadas com manutenção

• Acompanhar a realização do Plano de Manutenção 
Preventiva;

• Aprovar os recursos para a realização da manutenção.
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RESPONSABILIDADES – CONDÔMINOS
Relacionadas com manutenção

• Realizar a manutenção em seu imóvel observando o 
estabelecido no regulamento interno e legislação aplicável;

• Fazer cumprir e prover os recursos para o Plano de 
Manutenção Preventiva das áreas comuns.
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RESPONSABILIDADES – EQUIPE MANUTENÇÃO
Relacionadas com manutenção

• Executar os serviços de acordo com o Plano de Manutenção 
Preventiva;

• Cumprir as normas de segurança do trabalho;

• Monitorar os serviços realizados pelas empresas 
terceirizadas;

• Registrar as manutenções realizadas;



RESPONSABILIDADES – EQUIPE MANUTENÇÃO
Relacionadas com manutenção

• Auxiliar o síndico para coletar e arquivar os documentos 
relacionados às manutenções (notas fiscais, contratos, 
certificados, etc.);

• Comunicar imediatamente o síndico sobre qualquer defeito 
ou problema nas bombas, elevadores, encanamentos, 
instalações elétricas, ou outra falha operacional que 
comprometa a funcionalidade do condomínio.

REGISTRAR TODOS OS 
PROBLEMAS DURANTE A 

OPERAÇÃO DOS SISTEMAS
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RESPONSABILIDADES – EMPRESA ESPECIALISTA
Relacionadas com manutenção

• Realizar os serviços de acordo com as normas técnicas e 
legislação vigentes e projetos;

• Fornecer documentos que comprovem a realização dos 
serviços de manutenção, como por exemplo, contratos, 
certificados, registros, notas fiscais, etc.;

• Utilizar somente profissionais competentes e habilitados 
para a execução dos serviços;



RESPONSABILIDADES – EMPRESA ESPECIALISTA
Relacionadas com manutenção

• Utilizar materiais e produtos de primeira qualidade na 
execução dos serviços mantendo as condições originais;

• Utilizar somente peças e acessórios originais na manutenção 
dos equipamentos.
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MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
Lista de sistemas de uma edificação que demandam um 

contrato permanente de manutenção preventiva.

SISTEMA EQUIPAMENTO
Instalação Hidráulica Bombas

Grupo Gerador Grupo Gerador

Segurança
CFTV

Cerca elétrica

Sistema de Interfones e Antena Coletiva
Instalações

Central de Interfones
Antena Coletiva

Elevadores Todo o sistema

Portões
Garagem
Pedestre

Paisagismo Jardim



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS

ELEVADORES
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MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
ELEVADORES

70%
dos elevadores em uso no Brasil 
precisam de modernização, segundo o 
Sindicato das Empresas de Elevadores 
de São Paulo (Seciesp)

04
casos de quedas e falhas em elevadores foram registrados no 
país de janeiro a julho de 2017, causando a morte de usuários



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
ELEVADORES

Na cidade de São Paulo, a manutenção é obrigatória, conforme 
as Leis 10.348/87 e 12.751/98, o Decreto-Lei 47.334/06 e a 

Portaria 01/06 do Contru. Os consertos e as manutenções nos 
equipamentos são orientados pela norma ABNT NBR 

16083:2012.

MANUTENÇÕES MENSAIS



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
ELEVADORES

DOCUMENTOS LEGAIS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO

• Alvará de instalação e de funcionamento junto à prefeitura;

• Ordem de serviço, emitida pela empresa de manutenção, com detalhes 
das manutenções preventivas e corretivas efetuadas;

• Relatório de Inspeção Anual (RIA) para cada elevador;

• ART de engenheiro ou técnico da área mecânica, como responsável 
técnico pela manutenção, registrado junto ao CREA.



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
ELEVADORES
O que a falta de manutenção de elevadores pode gerar?

• Portas do pavimento e da cabine podem se abrir com o elevador em 
movimento;

• As botoeiras externas e internas podem não funcionar;
• A cabine pode parar em desnível com o pavimento;
• A cabine pode parar entre os andares;
• Os cabos de tração podem se romper, levando a queda do elevador;
• Algumas pessoas podem ficar presas dentro do elevador;
• Pode existir dificuldade no transporte de pessoas ou de cargas;
• As quedas e outros problemas podem levar a acidentes graves e até a 

morte dos passageiros.



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
SPDA
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MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
SPDA

~50.000.000
de descargas atmosféricas acontecem todos os anos em nosso 

país. (Valor estimado)

70 a 80%
dos prédios estão totalmente 
desprotegidos e com o sistema 
irregular, mesmo com a 
apresentação de um “laudo”. 
(Fonte: Consultoria De Lucca –
Paraná)



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
SPDA - Funcionamento
Quando um raio atinge um edifício protegido, a descarga elétrica percorre o 
para-raio, atinge o sistema de cabos e segue até atingir o solo, onde se 
dissipa e perde a força.

Sem essa proteção, ou com um sistema inadequado, o raio pode danificar a 
estrutura do edifício e percorrer as instalações elétricas. A falha do SPDA 
também põe em risco os condôminos que estiverem circulando pelas 
dependências do condomínio no momento da queda do raio.
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MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
SPDA
A norma que regulamenta esse tipo de equipamento no Brasil e que foi 
atualizada em 2015 é a ABNT NBR 5419.

Conforme esta norma, as inspeções no SPDA devem ocorrer:

• Após alterações ou reparos, ou quando houver suspeita de que a 
estrutura foi atingida por uma descarga atmosférica;

• Inspeção visual semestral apontando eventuais pontos deteriorados no 
sistema, conforme norma ABNT NBR 5419-3/2015;

• A cada ano, para estruturas contendo munição ou explosivos, ou em 
locais expostos à corrosão atmosférica severa;

• A cada três anos, para as demais estruturas.



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
SPDA

Na inspeção anual, devem ser realizadas as seguintes atividades:

• Medição Ôhmica dos aterramentos;

• Troca de suportes soltos ou quebrados;

• Reaperto de conexões;

• Pintura do mastro e captor.

Inspeção executada por engenheiro 
elétrico com a respectiva emissão 
da ART.



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
SPDA
Riscos no caso de ausência ou mal funcionamento do SPDA em uma 
edificação:

• Risco de morte / choques;

• Queima de equipamentos;

• Dificuldade no recebimento de indenizações pela seguradora;

• Danos à estrutura da edificação;

• Responsabilização civil e criminal, por negligência, do síndico ou 
responsável legal;

• AVCB.



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS

GERADOR
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MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
GERADOR

Consiste em um motor diesel, gasolina, etanol ou gás
acoplado a um alternador síncrono trifásico, montado sobre 

uma base comum. É refrigerado por meio de circulação forçada 
de água.

Interrompido o fornecimento de energia e paralisados os 
sistemas que propiciam a ocupação, evacuação e atendimento 

de emergências, os geradores entram em funcionamento
para assumir o fornecimento de energia aos sistemas vitais.



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
GERADOR

DOCUMENTOS LEGAIS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO

• Atestado de startup e treinamento de operação;

• Aprovação da concessionária local;

• Certificado de abrangência para a emissão do AVCB;

• Licença ambiental para emissões de poluentes (se exigido).

MANUTENÇÕES MENSAIS



MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES PERIÓDICAS
GERADOR

PORTARIA REMOTA + PORTÕES – Alimentação de energia dedicada

GERADOR 4 kvA NOBREAK

Manutenção Mensal --

Vida útil Indeterminado 3 a 5 anos (baterias)

Custo Médio Médio / Alto

Custo de instalação Alto Médio

Autonomia Alta Média (até 30 horas)
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AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB
CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
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Prédio invadido desaba em 
incêndio no largo do 
Paissandu, centro de SP

Incêndio de grandes 
proporções destrói o Museu 
Nacional, na Quinta da Boa 
Vista
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https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV4p2luureAhXBipAKHSe4BfQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sinsej.org.br/2018/09/o-incendio-no-museu-nacional-e-destruicao-patrimonio-da-humanidade/&psig=AOvVaw3W-aPUvCESsdPgFrqUrOHO&ust=1543060377736810
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AVCB
O Bombeiro obrigatoriamente vai até a edificação para fazer
uma vistoria e certificar se todas as medidas de segurança
contra incêndio estão instaladas e de acordo com a legislação,
após constatar que o edifício está regular, o Corpo de
Bombeiros emite o documento AVCB.

CLCB
O CLCB é mais simples, todo processo é feito pelo sistema Via
Fácil no site do Corpo de Bombeiros e o Certificado sai após o
pagamento da taxa, nesse caso o bombeiro irá fazer vistoria por
amostragem.
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AVCB ou CLCB – Documentação exigida

• Atestado de brigada de incêndio;
• ART dos SPDA;
• ART das instalações de gás;
• ART das instalações elétricas;
• Atestado dos sistemas de combate à incêndio;
• Controle de materiais de acabamento e revestimento;
• Laudo de abrangência do grupo gerador;
• Atestado da escada pressurizada.

Por lei, os atestados devem 
ser renovados anualmente
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AVCB ou CLCB – Principais falhas nos condomínios 

• Luz de emergência;
• Roubo de itens;
• Comprimento das mangueiras inadequadas;
• Corrimão;
• Molas das portas corta fogo;
• Obstrução das rotas de fuga.
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AVCB ou CLCB – Prazos

Conforme Instrução Técnica 01/2018, anexo O do CBPMESP:
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AVCB ou CLCB – Portaria Virtual

Implicações na implantação da portaria virtual:

• Adequado para edificações até 150 pessoas ou 40 unidades;
• Detectores de fumaça em todos os andares;
• Automatização da pressurização das escadas;
• Regularização do AVCB para esta nova situação;
• Prover energia auxiliar para funcionamento da portaria e

portões em caso de falta de energia.

Contratar consultoria para 
verificar as adequações
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EXEMPLO DA IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO

A BARREIRA DO TÂMISA

Foto: Tom Corser www.tomcorser.com, CC BY-SA 2.0 uk, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=263149
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EXEMPLO DA IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO

A BARREIRA DO TÂMISA

É a segunda maior barreira anti-inundações do mundo e está 
localizada no rio Tâmisa a jusante do centro de Londres, Reino 

Unido. 

O seu propósito é prevenir Londres das inundações por marés 
cheias e marés de tempestade excecionalmente altas.

Um dos fatores decisivos para a construção da barreira (1982) 
foi a inundação de Londres em 1953, que deixou mais de 300 

mortos.
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EXEMPLO DA IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO

A BARREIRA DO TÂMISA

A Agência Ambiental que opera a barreira executa a 
manutenção e realiza testes todos os meses. 

Uma vez por ano, eles também testam a barreira em uma 
maré alta (normalmente em setembro ou outubro).
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EXEMPLO DA IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO

VIADUTO DA MARGINAL PINHEIROS
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EXEMPLO DA IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO

Segundo a Polícia Técnico-Científica, uma das hipóteses é a de 
que o viaduto cedeu em decorrência de um problema nos 
chamados travesseiros ou colchões de neoprene, que têm 

função semelhante a de um "amortecimento" para a estrutura 
de concreto de viadutos. 

VIADUTO DA MARGINAL PINHEIROS



UM BOM GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO 

COMEÇA COM O CONHECIMENTO DE TODOS 

OS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS QUE FAZEM 

PARTE DA EDIFICAÇÃO, SUA OPERAÇÃO, SUA 

FUNÇÃO E SUA SITUAÇÃO!
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

EDUARDO MARQUES TEIXEIRA

eduardo@morumcondominios.com.br

www.morumcondominios.com.br

011 98616-9332

mailto:eduardo@morumcondominios.com.br
http://www.morumcondominios.com.br/
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