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Primeiramente, vamos começar este artigo explicando o que são as obrigações fiscais do condomínio. As 

obrigações fiscais são parte importante da gestão tributária do condomínio. Sobretudo porque elas compõem uma 

série de encargos e declarações que o condomínio deve entregar aos órgãos públicos. Logo, o condomínio que não 

estiver quite com os seus compromissos junto à Receita Federal ou Estadual, pode vir a sofrer penalidades. Solicitar 

sempre a empresa contábil as declarações de DIRF, RAIS, REINF e GFIP, DARF, cadastro do CNPJ é obrigatório a 

inscrição do condomínio junto à Receita Federal.  

Na administração de um condomínio, o Sindico é de extrema importância. Ele tem por dever administrar o 

condomínio de acordo com a lei, a Convenção e o Regime Interno. O sindico pode ser eleito entre um dos 

condôminos, mas nada impede que o cargo seja ocupado por pessoa física ou jurídica, alheia ao condomínio. O 

mandato do sindico tem duração de até dois anos, no máximo, podendo haver a reeleição. A função poderá ser 

remunerada ou não. 

O Código Civil, no art. 1.333 determina que a aprovação da convenção seja realizada em Assembléia Geral de 

Instalação - AGI-, tornando-a a lei interna do condomínio. O sindico fica responsável juridicamente pelo condomínio 

e precisa conhecer sua convenção. 

A Lei de Condomínios define algumas atribuições e responsabilidade do sindico; 

Art. 1.348 do Código Civil que compete ao sindico; 

- Representar, ativa e passivamente o condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar os atos de defesa dos interesses 

comuns, nos limites das atribuições conferidas pela Lei ou pela Convenção de Condomínio; 

-Exercer a administração interna da edificação, ou conjunto de edificações, no que diz respeito à vigilância, 

moralidade e segurança, bem com os serviços que interessam todos os moradores; 

-Praticar os atos que lhe atribuem as Leis, a Convenção e o Regime Interno; 

- Impor as multas estabelecidas na lei, na Convenção ou no Regime Interno; 

-Cumprir e fazer cumprir a Convenção e o Regime Interno, bem como executar e fazer executar as deliberações da 

Assembléia; 

- Prestar contas a assembléia dos condôminos; 

- Manter guardada, durante o prazo de cinco anos, para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a 

documentação relativa ao condomínio. 

Prestação de Contas- É recomendável que, mensalmente, todos os condôminos recebam, do sindico ou da 

administrativa auxiliar do condomínio, um demonstrativo de receitas e despesas do condomínio, contendo o máximo 

de informação possível. Igualmente, o sindico devera prestar contas a Assembléia dos condôminos, anualmente, ou 

sempre que for solicitado. 

A responsabilidade civil do síndico ocorre quando as atribuições do cargo não são cumpridas 

adequadamente, ocasionando prejuízos aos condôminos ou a terceiros. 
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Responsabilidade criminal do síndico 

A responsabilidade criminal do síndico acontece quando este não cumpre suas atribuições, levando-o não apenas a 

uma omissão, mas a uma prática que pode ser entendida como criminosa ou contravenção. 

Esse tipo de responsabilidade envolve geralmente os crimes contra a honra (injúria, calúnia e difamação), a 

apropriação indébita de fundo, Já em casos de apropriação indébita de fundos do condomínio, o Código Penal 

prescreve reclusão de um a quatro anos, podendo ser aumentada de um terço, e multa. 

Para apropriação indébita de verbas previdenciárias dos funcionários, as penas previstas são de dois a cinco anos, e 

multas do condomínio, e a apropriação indébita de verbas previdenciárias dos funcionários. 

 Para os crimes contra a honra, o Código Penal prevê penas de um mês a dois anos de reclusão, além de multa. 

Manutenções preventivas e periódicas- Uma das principais preocupações de um síndico é cuidar da 

manutenção do condomínio. É assim que acidentes são evitados, garantindo a segurança dos moradores e da 

edificação. Esse tipo de trabalho é de responsabilidade do síndico e não é algo simples: são muitos os detalhes e 

cuidados que não podem ser deixados de lado para garantir o bem estar e segurança do condomínio. 

Pára-raios: Ao menos uma vez ao ano, deve ser realizada a inspeção do pára-raios, e cabe ao síndico providenciá-la. 

É necessário procurar uma empresa habilitada e solicitar que se faça uma inspeção para a emissão de um laudo, 

além da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

Gás: Você certamente já ouviu falar em acidentes graves devido a vazamento de gás dentro de apartamentos. Para 

evitar esses problemas, todas as instalações de gás precisam ser inspecionadas. A central precisa ser verificada na 

manutenção do condomínio pelo menos uma vez ao ano e os ramais individuais a cada três anos. Não se esqueça de 

solicitar a emissão de laudo e recolher a ART. Lembre-se que caso você note uma mudança brusca na conta e no 

gasto de gás, é sinal de que há vazamento. Nesse caso, adiante a inspeção e peça para os condôminos ficarem 

atentos. 

Elevadores: Assim como o pára-raios, o elevador também precisa ser fiscalizado e conservado por uma 

empresa especializada que emitirá o RIA (Relatório de Inspeção Anual) e recolher uma ART. 

Bombeiro: Para a prevenção de incêndio estar em dia, à renovação deve ser feita a cada dois a cinco anos 

(de acordo com a região e o tamanho do imóvel), o Corpo de Bombeiros precisa inspecionar e emitir o AVCB (Auto 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Nessa vistoria são verificados os extintores, mangueiras, placas de sinalização 

nas áreas comuns, alarmes, entre outros equipamentos. Lembre-se que os extintores têm validade e é o síndico o 

responsável por mantê-los em dia. 

Sistema Elétrico- Outro item de extrema importância na manutenção predial em condomínios é conferir as 

instalações elétricas. É preciso ficar atento e fazer uma inspeção semestral para verificar o fio terra, o sistema de 

aterramento e mau contato. Isso deve ser feito por empresa habilitada e o comprovante deve ser guardado e 

arquivado. 

Caixa d água: A limpeza anual da caixa d’água é obrigatória, então é necessário incluir esse procedimento na 

manutenção do condomínio. O ideal é chamar um profissional qualificado para tal procedimento, visto que, caso a 

sujeira caia na tubulação por erro de uma pessoa que não faz esse tipo de serviço, pode ocorrer um entupimento 

que leva sujeira para as torneiras dos apartamentos. 
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Portões, alarmes, interfones: É bom ter um contrato com uma empresa que garanta o atendimento rápido e 

a manutenção desses sistemas. Afinal, quando esses aparelhos não funcionam, a segurança do condomínio fica 

comprometida. 

Renovação de seguro condominial; 

Acompanhamento de consumo de água- leitura mensal; 

Manutenção Hidráulica (tudo que envolver a parte hidráulica); 

Obrigações contábeis de condomínio 

Uma das partes mais importantes da administração condominial é arcar com as obrigações contábeis. Inclusive, fazer 

o recolhimento de impostos e realizar as obrigações fiscais e previdenciárias é um dos deveres do condomínio. Dessa 

maneira, não arcar com essas demandas dentro do prazo estabelecido pode resultar em multas administrativas. 
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