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Rio de Janeiro, 17 de abril de 2010 
 
 

INFORMATIVO 04/2010 
 
 
Prezado Condômino, 
 
 
Acreditando ser a transparência administrativa uma das obrigações primeiras do 
Administrador, é nossa intenção divulgar, através de Informativos periódicos, os fatos 
relevantes que digam respeito à Administração do Condomínio. 
 
Assim, com este primeiro Informativo, aproveitamos para agradecer a sua confiança e 
reiteramos nosso propósito de permanecer ao seu dispor para o esclarecimento de 
qualquer assunto que diga respeito ao Condomínio Portal do Parque ou à sua unidade 
autônoma em relação ao condomínio. 
 

1. Nesta data, contando 1 mês e meio à frente da Administração do Portal do 
Parque, não temos receio de dizer que ainda estamos em fase de organização 
dos processos administrativos internos e outras medidas correlatas, pela 
variedade e complexidade dos temas envolvidos. 

2. Apesar disso, existem prioridades que requerem decisões mais imediatas, 
especialmente as que possam representar racionalização de custos com 
incremento dos serviços correlatos.  

3. É o caso dos serviços contratados à Realiza (locação de mão-de-obra), 
ASSET (assessoria contábil), Universal (jardinagem), Bombas Catete 
(manut. de motores elétricos) e Sollar (desentupimentos), que passamos a 
comentar nesta mesma ordem (veja o quadro “racionalização de custos” ao 
fim deste Informativo): 
3.1. Realiza � o custo médio mensal (jan. a mar./2010) do condomínio 

com este contrato, que previa a cessão de 5 porteiros e 4 faxineiros era de 
R$ 12.731,41. Em 09/03/2010 o contrato foi denunciado para 
encerramento dos serviços 30 dias após, conforme cláusula rescisória. 
Durante o prazo do aviso prévio, selecionamos funcionários próprios, em 
princípio no mesmo quantitativo e para cobrir os mesmos postos até então 
atendidos pela referida empresa. Esses funcionários encontram-se ainda 
em treinamento e a Administração do Condomínio está avaliando a 
manutenção dos postos de trabalho, o possível remanejamento de um ou 
outro empregado, ou ainda a eliminação de determinado posto. 

3.2. ASSET � este contrato versa sobre a prestação de serviços de 
contabilidade e rotinas de Pessoal; contudo, desde o primeiro dia da nossa 
gestão à frente do Portal do Parque, uma queixa recorrente dos 
Conselheiros era a má apresentação das pastas com os comprovantes de 
receita e despesa mensais do condomínio, a falta de cuidado na 
apropriação de créditos e débitos segundo as respectivas contas e a 
consequente dificuldade para a conferência dos documentos. Estes 
problemas determinaram a denúncia do contrato até então mantido com a 
referida empresa. Antes, porém, tivemos o cuidado de identificar a 
empresa sucessora, tendo sido escolhida a Quality House, sobre a qual 
faremos referência no próximo item. 
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3.3. Universal � trata-se de empresa contratada para manter os jardins do 
condomínio ao custo mensal de R$ 2.650,00. Também este contrato foi 
denunciado, devendo a Administração do Condomínio contratar um 
jardineiro ou outra empresa do ramo para cuidar das plantas e jardineiras, 
o que deve acontecer nos próximos dias. 

3.4. Bombas Catete � esta empresa foi contratada pelo condomínio para 
fazer a manutenção das bombas e motores elétricos, ao custo atual de 
R$ 1.200,00. Considerando que eletrobombas e máquinas como as da 
exaustão mecânica não requerem nenhum tipo de manutenção preventiva, 
bem como que a empresa contratada, quando se faz necessário realizar 
qualquer serviço nesses motores não oferece desconto algum, decidimos 
pelo cancelamento do contrato por ser o mesmo desnecessário. Antes, 
porém, por cautela, consultamos duas empresas do ramo, que informaram 
poder atender qualquer chamado emergencial do Condomínio Portal do 
Parque. Funcionários do condomínio foram treinados para fazer a reversão 
das bombas de recalque a cada 15 dias, para manter o equilíbrio entre as 
mesmas, evitando que alguns motores fiquem parados por tempo 
excessivo. Este acompanhamento é feito através de uma tabela de 
funcionamento das eletrobombas, onde se assinalam a data de reversão 
de cada motor. 

3.5. Sollar � após o cancelamento deste contrato, houve duas ocorrências 
seguidas, pelas quais tivemos que convocar um desentupidor que nos 
atende regularmente em serviços emergenciais que envolvam a limpeza 
de redes de gordura, esgoto sanitário e similares. Nossa intenção era 
deixar passar uns 2 ou 3 meses para reavaliar a medida; todavia, as 
referidas ocorrências aceleraram o processo, tendo sido contratada a 
Desentupidora Express (tel. 2597-1945 / 2595-6781) que passou a 
atender esse tipo de demanda no mesmo molde da firma anterior. 

4. A Quality House foi a empresa contratada pelo Condomínio Portal do Parque 
para substituir a ASSET. 
4.1. Tal substituição passará a vigorar efetivamente a partir de 01/05/2010, 

tendo em vista que os serviços da ASSET somente serão prestados até o 
fim do mês em curso. 

4.2. Para esta contratação, foram analisados diversos aspectos da prestação 
de serviços, negociadas cláusulas contratuais e, naturalmente, o custo 
benefício em favor do condomínio. Esta negociação foi conduzida pelo 
Síndico e pelos Conselheiros Guimarães e Nini em conjunto, que, inclusive, 
visitaram a filial Barra da Quality House, no Shopping Novo Leblon, para 
conhecer as instalações da empresa e examinar a documentação 
pertinente. 

4.3. Cumpre ressaltar as principais características que influenciarão este 
serviço a partir de maio próximo; são elas: 
4.3.1. A nova assessoria passará a emitir a cobrança das quotas 

condominiais do Portal do Parque, em impresso próprio, porém com 
código de cedente do condomínio, para crédito da c/c mantida no 
Banco Real.  

4.3.2. Todas as rotinas inerentes aos empregados do condomínio, 
como admissões, demissões, controles de férias, auxílio transporte, 
exames médicos admissionais, demissionais e periódicos, PPRA, 
PCMSO, PPP, seguros de vida, complementação salarial, auxílio 
doença e auxílio funeral além da gestão do SEFIP entre outras 
obrigações, serão preparadas pelo Serviço de Pessoal da Quality 
House que encaminhará cada processo à Administração do 
Condomínio. Algumas dessas rotinas, que geram despesa direta, como 
p.e. INSS, FGTS, PIS, nos serão enviadas tempestivamente, para 
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quitação na rede bancária; outras, que geram informação a órgãos do 
governo, como RAIS, DIRF etc., nos chegarão para o devido 
arquivamento à disposição da fiscalização. Outras ainda, como PPRA, 
PCMSO, etc., serão processadas e disponibilizadas ao condomínio em 
mídia digital para o devido arquivamento no prazo da lei. 

4.3.3. Os condôminos passarão a contar com serviços até aqui 
inexistentes no Portal do Parque, entre eles: 

� balancetes mensais espelhando a real movimentação financeira 
do condomínio no mês anterior (isto só acontecerá a partir de 
junho, relativamente ao mês de maio, 1º mês da gestão); 

� acompanhamento de diversos aspectos da Administração do 
Condomínio pela Internet, como contas a pagar e a receber, 
impressão de segunda via de recibos, disponibilização de atas de 
assembléias, convenção, etc. 

� serviço de malote diário entre a Quality House e a Administração 
do Condomínio para troca de documentos, inclusive o 
recolhimento de cheques dos condôminos que desejarem quitar 
as suas quotas e outras contribuições condominiais sem precisar 
dirigir-se a agências bancárias para esta finalidade. 

4.4. O condomínio, por sua vez, ganhará agilidade na condução dos seus 
negócios, eis que passará a contar com uma gama de serviços e o 
completo suporte da Quality House, mantendo a sua característica 
principal, que é a Auto Gestão e independência Administrativo Financeira. 

4.5. O serviço de cobrança de quotas condominiais em atraso ficará mais 
ágil e menos oneroso para o condomínio, que não mais precisará 
despender recursos com o pagamento de honorários advocatícios para 
este fim, para novos procedimentos. 

4.6. Ainda com relação ao pagamento de quotas condominiais, a partir de 
maio/2010, os condôminos do Portal do Parque somente poderão efetuar 
pagamentos de contribuições condominiais nas agências bancárias ou pela 
entrega na Administração do Condomínio dos respectivos avisos de 
cobrança, acompanhados de cheque nominativo ao Condomínio Portal do 
Parque, até a véspera do vencimento da parcela. 

4.7. A vantagem dessa forma de pagamento é a isenção da tarifa de 
cobrança bancária (hoje equivalente a R$ 2,50 por documento quitado), 
que reverterá em favor do condomínio. Neste caso, os recibos quitados 
serão devolvidos pela Quality House à Administração do Condomínio no 
prazo de 72 horas úteis após o processamento, para devolução aos 
interessados. 

4.8. Por questão de segurança, a partir de maio próximo, a Administração 
do Condomínio não fará qualquer tipo de movimentação de dinheiro ou 
receberá quaisquer pagamentos, sejam quotas de condomínio vencidas, 
vincendas ou ainda taxas de uso de áreas comuns. Quaisquer pagamentos 
em favor do condomínio deverão ser efetuados no Banco Real, nas 
agências bancárias integrantes do Sistema Nacional de Compensação 
diretamente ou via “Internet Banking”, devendo o interessado, em casos 
específicos, obter o código de barras correspondente na Administração do 
Condomínio. 

4.9. Os condôminos que deixarem de atender essas premissas, seja por 
insistir em entregar os seus boletos de pagamento a funcionários do 
condomínio ou por não prestar as informações necessárias à perfeita 
identificação dos respectivos créditos à Administração do Condomínio, não 
terão os seus pagamentos lançados ou reconhecidos, arcando com o ônus 
do respectivo atraso. 
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Não nos estenderemos mais, para evitar que esta leitura fique cansativa; contudo, 
outras medidas ora em andamento para implantação e implementação nas próximas 
semanas, serão oportunamente comunicadas aos condôminos pela via apropriada, 
incluindo novas informações acerca das obras das fachadas ora em andamento. 
 
• Racionalização de Custos 

i. Entendemos que a racionalização de custos é hoje uma necessidade de 
toda Administração séria e comprometida com os interesses do seu 
negócio, não podendo esta ser confundida com economia mal feita, que nas 
mais das vezes acaba trazendo prejuízo para o mesmo. 

 

ii. Nestes termos, cumpre informar, foram obtidos os seguintes resultados 
com as medidas até aqui implementadas: 

 
Realiza (leasing de mão-de-obra) 
Esta racionalização será medida comparando-se o valor médio da mensalidade 
paga à empresa contratada com os salários dos novos funcionários, acrescido 
de 90% como estimativa de encargos trabalhistas e previdenciários, 
entendidos como tais Férias, 13º salário, adicionais noturno e manuseio de 
lixo, Aux. Transporte, seguros funcionais, INSS, FGTS, PIS: 
Realiza (mensalidade)................  R$ 12.730,00  
Salário 4 Faxineiros...  R$  2.200,00 
Salário 5 Porteiros....  R$  3.000,00 
                         ------------- 
                         R$  5.200,00 
90% de acréscimo.......  R$  4.680,00  R$ (9.880,00 ) 
                         -------------------------- --  
Racionalização mensal................  R$  2.850,00   
Racionalização anual.................  R$ 34.200,00  
                                                                           ==============  

ASSET 
Aqui, o fator considerado pela Administração do Condomínio foi o ganho de 
qualidade, produtividade e a melhora dos serviços prestados ao condomínio.  
Mensalidade da ASSET...  R$  1.368,00  
1/12 13ª mensalidade...  R$    114,00  R$  1.482,00  
                         ------------- 
Mensalidade Q. House.................. R$ (2.080.00 ) 
                                       ------------ -- 
Dif. Custo mensal..................... R$   (598,00 )  
Em 12 meses........................... R$ (7.176,00 ) 
                                                                     ==============  
Universal Jardins 
Mensalidade Universal................. R$  2.650,00  
Contrat. de 1 Jardin...  R$    800,00  
90% de acréscimo.......  R$    720,00  R$ (1.520,00 ) 
                        --------------------------- -- 
Racionalização mensal................  R$  1.130,00  
Racionalização anual.................  R$ 13.560,00   
                                       ============ == 
Bombas Catete 
Mensalidade Contratual...............  R$  1.200,00  
                                       ------------ -- 
Racionalização mensal................  R$  1.200,00  
Racionalização anual.................  R$ 14.400,00   
                                       ============ == 
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Sollar Desentupimentos 
Mensalidade Sollar...................  R$    745,00  
Desentupidora Express................  R$   (580,00 ) 
                                       ------------ -- 
Racionalização mensal................  R$    165,00  
Racionalização anual.................  R$  1.980,00  

         ==============  
 
De acordo com os dados acima, somente com essas primeiras medidas foram obtidos 
os seguintes resultados reais: 
Racionalização de custo mensal.............  R$  4. 747,00 
                                             ====== ======== 
Racionalização de custo anual..............  R$ 56. 964,00 
                                             ====== ======== 
 
 
As informações relativas à racionalização de custo com a substituição da Realiza por 
empregados próprios, não levaram em consideração os benefícios “Auxílio 
Alimentação” e “Plano de Saúde” que representam mera liberalidade do Portal do 
Parque. Cumpre informar ainda, que a inclusão de funcionários no Plano de Saúde do 
condomínio, é procedida apenas após o término do período experimental de 90 dias. 
 
Permanecemos ao seu dispor para novos esclarecimentos.  
 
Cordialmente, 
 
 
Paulo Mauricio Wanderley 

síndico 

 


