
     Há quase 30 anos, o Sindicondomínio
superou a barreira de entidade patronal,
representante dos que estão à frente
da gestão de condomínios de casas,
apartamentos, comerciais e centros de
compras (shopping centers). 

     O Sindicondomínio é o parceiro de todas
as horas. Tornou-se ao longo do tempo
indispensável àqueles que administram
condomínios, pois está sempre empenhado
em disponibilizar serviços que orientam,
capacitam e facilitam o trabalho dos
síndicos, preocupados em doar tempo e
não medir esforços pelo bem-estar da
coletividade. 

     Esta publicação elenca os serviços
disponibilizados pela entidade, a fim de
colaborar com todos os gestores de
condomínios. 

     O Sindicondomínio acredita que,
juntos, somos mais fortes e capazes de
dignificar a importante e indispensável
função social do síndico na sociedade,
voltada à qualidade de vida de todos que
residem ou têm negócios no Distrito
Federal.

Parceiro em todos os momentos

Antônio Carlos Saraiva de Paiva
Presidente
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Diariamente, pela manhã e pela tarde, diretores
fazem atendimentos, por telefone, aos interessados
em orientações e esclarecimento de dúvidas

Atendimentos a e-mails pelos diretores 
elaboração de nota orientativa

Orientação para realização de assembleias e
elaboração de editais, convenção e regimento
interno do condomínio, atas e outros assuntos
inerentes à gestão condominial
Esclarecimentos sobre a convenção coletiva de
trabalho

Orientação para elaborar previsão orçamentária

Orientação para cobrança extrajudicial e judicial de
inadimplentes nos condomínios, por meio de
escritórios de advocacia

Procedimentos para condução de assembleias
gerais, prestação de contas, eleição de membros da
administração do condomínio

Fornecimento de modelos de convenção,
regimento interno, atas, editais, procurações, avisos
e outros, disponibilizados no site do Sindicato

Preparação e acompanhamento de mesas-
redondas 

Assistência  administrativa
Serviço disponibilizado, gratuitamente, aos representados, associados e filiados

Sindicondomínio



Defesa do condomínio em ações trabalhistas e
cíveis

Defesa dos interesses da categoria, em qualquer
instância, junto aos órgãos governamentais

Defesa do condomínio em processos
administrativos

Atendimento de consultas presenciais,
telefônicas, por e-mails e videoconferência

Acompanhamento e atuação de processos em
todas as Instâncias necessárias
Assistência nas audiências

Assistência nas mesas-redondas

Ajuizamento de ações trabalhistas, cíveis,
administrativas e criminais

Elaboração de pareceres
Análise de contratos

Lives — esclarecimentos e discussão de assuntos
relacionados a condomínios 

Elaboração de notas orientativas
Confecção de notificações extrajudiciais e
contranotificações

Interpretação dos direitos e deveres dos
condôminos e dos gestores condominiais

Interpretação e orientação do ordenamento
jurídico (Lei 4.591/64, Código Civil, CLT, CCT e
legislações pertinentes)

Assistência jurídica
Serviço disponibilizado exclusivamente aos condomínios filiados, sem ônus advocatícios

Cobrança de 
taxas ordinárias 
e extraordinárias
inadimplidas

O SINDICONDOMÍNIO mantém convênio com
advogados para atender aos condomínios
filiados

Áreas de 
engenharia 

O SINDICONDOMÍNIO mantém convênios com
profissionais nas áreas de engenharia civil,
estrutural, fiscalização de obras, assistência
em processo licitatório de obras; elétrica;
eletromecânica; e segurança do trabalho; com
custos diferenciados.
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Acordos e convênios

Empréstimo consignado para trabalhadores

Saúde
Seguro odontológico para empregados do
condomínio e seus dependentes;  para membros
da administração do condomínio e seus
dependentes

Seguro de vida em grupo para empregados e
síndico do condomínio

Exames oftalmológicos com valores diferenciados
para condomínios filiados

Exames laboratoriais com valores diferenciados
para condomínios filiados

Sindicondomínio 

O SINDICONDOMÍNIO mantém acordos e convênios com empresas:

O benefício é válido para empregados de condomínios, por contratação direta

Outras áreas

Empréstimo consignado para empregados do
condomínio

Convênio para fornecimento de auxílio-alimentação
e vale-refeição

Suporte técnicos em assembleias virtuais

Parceria com o SLU na “Campanha Cartão Verde”

Seguro da edificação do condomínio com redução
de 35% do prêmio para condomínios filiados

O convênio do Sindicondomínio e a empresa LM
Coban abre oportunidade para o empregado do
condomínio, com mais de seis meses de contrato,
obter empréstimo consignado, com parcelas
descontadas no contracheque, no limite de até
30% do salário líquido, pelo Banco Votorantim. 
A liberação do crédito fica condicionada à análise
da instituição bancária.

O condomínio, por meio de síndicos e gestores,
deverá assinar o “convênio” com o Banco BV, sem
interferência do Sindicato.
Todas as informações, cópias de documentos,
solicitações, dúvidas e comprovações de crédito
de honorários, deverão ser feitas pelo e-mail
consignados.lm.bv@gmail.com.
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TITULARES

Presidente: ANTÔNIO CARLOS PAIVA 
Diretora Vice-Presidente: IVONE OLIVEIRA 
Diretora de Assuntos Sindicais: LUÍZA BAUTISTA
Diretor de Comunicação Social: CARLOS HENRIQUE
CARDOSO
Diretor Financeiro: JOSÉ NAZARENO MARTINS
Diretora-Secretária: CARMÉLIA JUSTINIANO
RIBEIRO
Diretor de Educação e Meio Ambiente: ANDERSON J.
SANTOS
Diretora de Tecnologia: FLÁVIA OTTONI PINHEIRO
Diretora de Condomínios Residenciais de
Apartamentos: CREUSA ACIOLY BRAGA
Diretor dos Condomínios Residenciais de Casas:
PAULO ALVES
Diretora de Condomínios Comerciais: LANDEJAINE
MACCORI 
Diretora de Condomínios Edilícios de Consultórios e
Clínicas: ELISABETH VELASQUEZ 
Diretor de Condomínios de Centro de Compras
(shopping centers): AUGUSTO BRANDÃO

SUPLENTES

Segundo Vice-Presidente: PAULO MELO
Diretor de Assuntos Sindicais: FRANCISCO PEREIRA
LOPES
Diretor de Comunicação Social: JOSÉ FRANCISCO
SOUZA
Diretora Financeira: MARIA IZABETE SANTOS 
Diretor de Tecnologia: ROBERTO RUFINO FREITAS 
Diretora de Condomínios Residenciais de Apartamentos:
DAGMAR MORATO
Diretora dos Condomínios Residenciais de Casas:
BENEDITA ENEIDE BUENO
Diretora de Condomínios Edilícios de Consultórios e
Clínicas: CARINA SANTOS 
Diretora de Condomínios de Centro de Compras
(shopping centers): TATIANA DUARTE

 

Diretoria do Sindicondomínio

FALE CONOSO 
Endereço: SIG/Sul Quadra 1 – Lote 505 — Sala 26 — Térreo
Edifício Barão do Rio Branco —  Telefone: (61) 3225-9552 

E-mail: secretaria@sindicondominio.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

CONSELHO FISCAL

Lindalva do Nascimento  

TITULARES
Daise Ferreira Silva      
Maria das Dores Silva  

Aloisio Araújo Silva

SUPLENTES
Tânia Márcia Guedes
Elisabete Fernandes Silva
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https://www.instagram.com/sindicondominio/
https://www.facebook.com/SindicondominioDF/
https://www.youtube.com/channel/UCnwsEi2WbbyKpvMxVhpaT3g

