
CONDOMÍNIOS

E O COVID-19



O COVID-19 chegou no Brasil e com ele trouxe vários questionamentos 
sobre como o síndico deve agir para levar segurança para os condômi-
nos e orientá-los a viver em comunidade diante de uma situação tão 
difícil. Com isso, �zemos um breve resumo sobre as principais orienta-
ções. Con�ra logo abaixo!

ASSEMBLEIAS:
1) Que já foram convocadas: proceder com o cancelamento das as-
sembleias, observando os requisitos de cancelamento listados na 
convenção. Caso a convenção não trate sobre o assunto, o Sindico 
tem que informar sobre o cancelamento através de todos os canais 
de comunicação.

2) Que ainda não foram convocadas: Deverá ocorrer o adiamento 
das assembleias e qualquer reunião presencial até que a pande-
mia acabe e os condôminos tenham segurança.

OBS: Em tempos de pandemia a melhor solução, se a convenção de condomínio permi-
tir, é realizar assembleias virtuais. Alguns condomínio já utilizam e dá super certo.

O MANDADO DO SÍNDICO VAI VENCER, E AGORA?
Se o mandado do síndico vencer no decorrer da pandemia, o recomen-
dável é que o síndico continue no cargo até que seja possível a realiza-
ção da assembleia para nova eleição.

LIMPEZA
A áreas que estão mais sujeitas a toques como por exemplo, elevado-
res, corrimão, maçanetas, entre outras, devem ser reforçado a limpeza. 
É importante também que o condomínio instale dipensers com álcool 
gel 70% em pontos estratégicos das áreas de acesso e circulação.

Ainda, é importante que o condomínio prova sempre informações para 
os moradores como proceder com a higienização, uma vez que, esta-
mos falando que de uma comunidade, onde um morador pode trans-
mitir a doença para o outro.

ÁREAS DE LAZER
Academias, brinquedotecas, salão de festa, quadra poliesportivas 
devem suspender suas atividades e as outras áreas do condomínio que 
pode gerar aglomeração deverão ser interditadas. O condomínio deve 
sempre presar pelo interesse coletivo.  

OBRAS NO CONDOMÍNIO?
Com a pandemia e as orientações para não ocorrer aglomerações de 
pessoas, o condomínio tem que evitar o máximo a quantidade de cir-
culação de pessoas, sendo assim, as obras que já se inciaram devem 
ser suspensas e as obras que ainda não iniciaram, devem aguardar até 
�nalizar a pandemia.

E AS OBRAS EMERGENCIAIS?
Com relação as obras emergenciais, o Síndico não pode ser negligente. 
Sendo assim, o art. 1.341, §2º do Código Cível dispõe que:

¨Art. 1.341: (...)
§ 2º: Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importa-
rem em despesas excessivas, determinada a sua realização, o síndi-
co ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à as-
sembleia, que deverá ser convocada imediatamente. ¨

Sendo assim, as obras emergenciais devem ser realizadas e relatadas 
na primeira assembleia pós pandemia.

E SE OS MORADORES PEDIREM DELIVERY?
Se os moradores pedirem comida através de deliverys, estes deverão 
ser orientados a ir retirar seus pedidos na portaria e tomando as pre-
cauções recomendadas para evitar o contágio, caso o entregar esteja 
contaminado.

REUNIÕES INTERNAS COM OS CONSELHOS
Caso seja necessária alguma reunião do síndico com os conselhos do 
condomínio, estes deveram fazê-la através de videoconferência para 
garantir a segurança de todos e evitar aglomerações.

Entre em contato conosco para mais informações e orientações sobre 
a aplicação dessas medidas para o seu condomínio ou condomínios 
administrados por sua empresa.

Deborah Zatti - Núcleo Imobiliário
fernandavasconcelos@andretorres.adv.br
(71) 99113-5105  

Adrianne Oliveira - Núcleo Imobiliário
adrianneoliveira@andretorres.adv.br
(71) 99178-5473  
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ESPERAMOS QUE ESSE EBOOK 

TENHA AJUDADO A ENTENDER 

COM CLAREZA AS MUDANÇAS 

DA PANDEMIA.

ESTAMOS JUNTOS NESSA!

contato@andretorres.adv.br   71 99929-3769 

www.andretorres.adv.br


