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CLIENTE: 

 

Condomínio Viva Mais 

Realengo – Rio de Janeiro 

 

 

 

Classificação: Condomínio Clube 
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APRESENTAÇÃO: 

 

   O Síndico Profissional é um especialista em Gestão Condominial, com preparo para 

administrar todos os tipos de condomínios, é um mediador de conflitos, responsável por 

fazer cumprir a Convenção de acordo com o Código Civil e legislação vigente, representa 

o condomínio  em juízo e fora dele, promove qualidade de vida, segurança e economia 

para os moradores. 

   Incentiva a participação dos moradores na gestão do condomínio, dá total transparência 

aos atos da administração e valoriza os imóveis através de uma boa gestão. 

 

   Nós entendemos que a Gestão Condominial deve ser feita de forma colaborativa e 

harmônica entre todos os membros da estrutura, enxergamos o empreendimento como 

uma “empresa”, porém constituída por condôminos. Com este entendimento, 

humanizamos a gestão e desenvolvemos um relacionamento de confiança em prol de um 

objetivo comum. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE INVESTIMENTO: 

 

   A presente proposta se destina a contratação do serviço de Síndico Profissional que 

atende às exigências legais previstas no artigo 1.348 do Código Civil, a saber:  
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I - Convocar a assembleia dos condôminos;  

II - Representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, 

os atos necessários à defesa dos interesses comuns;  

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou 

administrativo, de interesse do condomínio;  

IV - Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da 

assembleia;  

V - Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos 

serviços que interessem aos possuidores;  

VI - Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;  

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas 

devidas;  

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;  

IX - Realizar o seguro da edificação.  

  

   Serviços de relevante importância para a boa gestão do condomínio, além das 

atribuições legais que cabem ao síndico citadas anteriormente.  

   Algumas atividades descritas são realizadas remotamente.  

   Veja abaixo mais atribuições além do que consta no Código Civil:  

1. Reuniões periódicas com o Conselho Administrativo/Fiscal e moradores para 

levantamento de necessidades e prioridades;  

2. Atendimento aos moradores nos dias e horários combinados;  

3. Manter atualizado o cadastro de moradores;  

4. Mediação de conflitos entre os moradores, funcionários e/ou prestadores de 

serviço;  

5. Contato permanente com os funcionários;  
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6. Definir procedimentos operacionais e rotinas para o dia-a-dia do condomínio e 

funcionários;  

7. Planejar os gastos mensais;  

8. Análise e estudo dos atuais contratos de serviço;  

9. Participação em assembleias e auxílio na confecção de atas;  

10. Propor ações de bem-estar com o incentivo aos moradores de práticas de 

atividades físicas e confraternização; 

 

PRINCÍPIOS PARA GESTÃO CONDOMINIAL 

 

• Gestão Financeira; 

• Gestão Estratégica; 

• Transparência. 

 Gestão Financeira: 

   Será realizada uma refinada análise financeira do condomínio, relativa à captação de 

recursos e orçamento de gastos. Serão levantadas todas as origens de custos do 

condomínio racionalizando-os com o objetivo de viabilizar a maior redução possível da 

cota condominial. Para as hipóteses de inadimplência comprovada serão tomadas as 

providências para a cobrança extrajudicial e judicial dos valores através da assessoria 

jurídica do condomínio ou administradora, sempre visando o interesse comum. 

   Os serviços prestados ao Condomínio serão revisados (profissionais contratados 

diretamente, como terceirizados ou como autônomos), objetivando a redução dos custos 

sem o comprometimento da qualidade dos serviços. Contratos existentes serão analisados 

visando ao máximo à redução de custos para a otimização dos recursos.  
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Gestão Estratégica:  

   Para o Controle e Prevenção de Riscos serão realizados trabalhos de monitoramento 

Contábil, Estrutural e de Assessoria Jurídica, visando à redução de riscos financeiros, 

físicos e legais para o condomínio. Neste sentido são evitadas eventuais medidas contra 

o Condomínio que gerem custos (ex.: falhas nos registros contábeis que gerem problemas 

tributários, falhas de manutenção que obriguem a manutenção predial ou multas, ações 

judiciais de empregados, fornecedores e outros etc.). Será feita a análise da Convenção 

do condomínio por profissionais especializados, emitindo parecer quanto à necessidade 

ou não de sua revisão, bem como de seu regulamento interno.  

   Uma política de boa convivência será implementada seguida de ações educativas que 

esclareçam aos moradores seus direitos e deveres. 

   Nos casos conflituosos entre moradores, poderemos disponibilizar o serviço de 

mediador que vise pôr fim a desarmonias e, nas hipóteses de transgressões das regras do 

Condomínio será instaurado procedimento com o objetivo de notificar e multar eventuais 

infratores.  

  

Transparência: 

 Serão disponibilizadas ações que garantam a todos os condôminos as informações 

necessárias sobre a gestão. Será disponibilizado número de telefone com WhatsApp 24 

horas por dia para emergências, além de um fale conosco dentro do próprio site da 

AG3, para o recebimento de sugestões, reclamações etc.  

    Estes princípios são essenciais e funcionam como a base para a o desenvolvimento da 

atividade de gestão condominial, onde o Síndico Profissional Pessoa Jurídica assume 

toda a responsabilidade perante os moradores e terceiros.  

   O condomínio, assim como a sociedade, está em constante processo de evolução, 

transformação e mudança, acompanhando este mesmo processo estamos sempre 

desenvolvendo mecanismos para melhor atender as demandas condominiais.  



             AG3   
 

Gestão Empresarial – Síndico Profissional – Consultoria – Treinamento 

Endereço: Av. Alfredo Baltazar da Silveira, 580, loja 215 B, 2° andar setor França (Shopping Barra World) – Barra da Tijuca 

 Rio de Janeiro – RJ, 22790-710 

Telefone:55 (21) 2137 5535 – Cel.: 55 (21) 98522 7444 

www.ag3condominial.com.br 

 

8 

 

 

EQUIPE E SUPORTE OPERACIONAL:  

 

Nossa empresa possui equipes de assessoria compostas por: contadores, engenheiros, 

advogados, administradores entre outros profissionais. 

Possuímos equipes de resposta rápida emergencial na área de construção civil, obras e 

reparos em geral, eletricistas, bombeiros hidráulicos, segurança e portaria, além de 

diversos profissionais, fornecedores e prestadores de serviços capacitados para solucionar 

todo e qualquer tipo de problema.   

EXTRAS SEM CUSTO ADICIONAL: 

 

1. Planos de incentivo ao funcionário; 

2. Campanhas de conscientização acerca das regras de convivência e regimento 

interno; 

3. Vistorias com fotos e filmagens com Drones; 

4. Treinamentos diversos com funcionários e colaboradores; 

5. Revisão da convenção e regimento interno. 

REGIME DE TRABALHO: 

 

   Os serviços que serão prestados não implicarão em vínculo trabalhista, sendo o vínculo 

entre as partes feito através de contrato comercial e ata de eleição conforme código civil 

e convenção condominial. 

   O síndico profissional pessoa Jurídica estará pessoalmente à disposição dos 

condôminos no seguinte regime:  
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Emergências: 

• Por telefones e WhatsApp 24h por dia. 

Dúvidas, esclarecimentos e comunicações não emergenciais:  

• Telefone, WhatsApp e e-mail: segunda a sexta, das 8:00h às 18:00h, sábados  

de 8:00h às 13:00h.  

Presencialmente no condomínio:  

• De acordo com contrato com carga horária de 44 horas semanais (sem prejuízo de 

outras visitas que se fizerem necessárias em horários diversos).   

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

   Ao assumir o condomínio o síndico (empresa) poderá ficar por mais tempo que o 

contratado e ainda designar funcionários de sua equipe profissional para auxilia-lo a 

qualquer tempo (sem ônus para o condomínio), de segunda a domingo em horários 

diversos, para entender a rotina, planejar, organizar, analisar os balancetes anteriores, 

leitura da convenção e regimento interno, leitura de todas as atas e checagem para saber 

se as deliberações foram executadas de forma correta ou ainda estão pendentes, conhecer 

o Condomínio (hidráulica, elétrica, esgoto, caixas d’agua, cisternas, plantas do 

empreendimento, etc.), estudar todos os espaços comuns, conhecer os moradores e 

funcionários, analisando o perfil profissional de cada um deles para montagem do RAF 

(Relatório Analítico de Funcionário).   

Inspeções e plantões eventuais: 

 

   A qualquer tempo poderão ser feitas visitas e plantões sem prévio agendamento para 

avaliar os serviços e funcionamento do condomínio como um todo. 
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Comprometimento Profissional:  

 

    Caso o condomínio tenha uma demanda extraordinária maior do que as horas 

estipuladas na proposta, reavaliaremos a necessidade presencial da prestação de serviço 

a fim de atender a demanda específica condominial sem nenhum custo ou incidência de 

cobrança extra. 

  INVESTIMENTO: 

   Nos condomínios e empresas onde atuamos nossa gestão não representa um custo e sim 

um investimento, uma vez que são implementadas ao longo da gestão, propostas de 

otimização de gastos e recursos com reduções contratuais além da valorização dos 

imóveis, resultando em uma economia muito maior do que o valor investido. 

 

 

Descrição de serviços: 

• Serviço de Síndico Profissional em um período de 15 horas semanais de 2 a 3 vezes por 

semana; 

• Supervisão/Gerência periódica semanal AG3; 

• Consultoria jurídica; 

• Consultoria de Combate a pânico e incêndio; 

• Consultoria de engenharia; 

Investimento R$ 4.900,00 mais ISS 

 

AG3 CONSULTORIA E GESTÃO CONDOMINIAL 

Síndico Profissional 

www.ag3condominial.com.br 


