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  RESUMO 
 
 
 
A contabilidade condominial ainda é pouco explorada no meio contábil, visto que não 
possuem legislações que obrigam o condomínio a apresentar demonstração de acordo com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade. Nisso, suas demonstrações não possuem transparência, 
não servindo como base para tomadas de decisões futuras podendo afetar a saúde 
financeira/patrimonial. O presente trabalho tem por principal objetivo evidenciar a legislação 
condominial e demonstrar a contabilidade de um condomínio. Pois sabe-se que é de suma 
importância entender as regras, administração e a saúde financeira do local onde se vive. 
Dessa maneira buscamos provar através de um estudo de caso que é possível realizar as 
demonstrações contábeis mais importantes, como o Balanço Patrimonial, DRE e DFC, pelo 
regime de competência, e assim auxiliar o síndico nas tomadas de decisão do condomínio.  
 

Palavra-chave: Condomínio. Contabilidade Condominial. Demonstrações Contábeis pelo 
regime de competência. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
A contabilidade é vista como amparo para futuras tomadas de decisões das empresas. 

Todavia, quando é citada no meio profissional sempre visa entidades com fins lucrativos, 

esquecendo as entidades sem os mesmos fins, as quais vêm crescendo de forma significativa no 

Brasil. 

Destaca-se na pesquisa do IBGE (2002), Fundações Privadas e Associações sem Fins 

Lucrativos no Brasil, as fundações privadas e associações sem fins lucrativos empregam no 

país 1,5 milhão de pessoas, número três vezes maior do que o de funcionários públicos, que é 

de 500 mil. Somente São Paulo, Rio e Minas trabalham 54% desse pessoal. De 1996 a 2002, o 

número de entidades passou de 105 mil para 276 mil, um crescimento de 157%, duas vezes 

maior do que o do conjunto de empresas do país (66%). Em 2002, havia no Brasil 276 mil 

entidades, representando 5% do total de empresas registradas no país. 

Em 2010 o próprio IBGE observou que o número de associações de condomínio atingiu 

153.441 em 2010, no total de 556.846 de entidades sem fins lucrativos contabilizando para o 

mesmo ano. 

Na mesma pesquisa de 2010 mostrou que os condomínios são a maior fatia (80,3%) da 

classificação “outras instituições privadas sem fins lucrativos”, um dos dez grupos criados pelo 

IBGE para mensurar os perfis das entidades sem fins lucrativos. Esse grupo no qual os 

condomínios estão incluídos abrange 34,3% do total das associações sem fins lucrativos (ou 

191.042) a maior fatia entre as dez classificações elaboradas pelo instituto. 

Esta entidade possui direitos e obrigações que pertencem aos condôminos, os quais 

fazem arrecadação mensal para manutenção da mesma. Normalmente, as administradoras junto 

a escritórios de contabilidade ou por si só, o síndico, usam o balancete de verificação ou 

relatório de receitas x despesas como prestações de contas destes arrecadamentos. Entretanto 

essa demonstração contábil é de verificação e não explicita tudo o que o condomínio possui de 

patrimônio. 

Destaca-se que os balancetes gerados pelos os mesmos citados acima são feitos por 

regime de caixa, ou seja, tudo que entra, sai. Sendo assim, as obrigações futuras não são 

demonstradas, deixando a administração a mercê de qualquer eventualidade. Buscando 

responder à pergunta: Como a contabilidade condominial pode melhorar a informação das 

prestações de contas?Nesta pesquisa serão apresentadas demonstrações contábeis pelo regime 
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de competência, com o objetivo de evidenciar a saúde financeira/patrimonial de uma entidade 

condominial. 
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1.1. TEMA E PROBLEMA 
 

 

1.1.1. Tema 
 

 

Contabilidade Condominial: uma ferramenta para tomada de decisões 
 

 

1.1.2. Problema 
 

 

Como a contabilidade condominial pode melhorar a informação das prestações de 

contas? 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

 

1.2.1. Objetivo geral 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral, esclarecer que mesmo não sendo obrigatórias, as 

demonstrações contábeis são ferramentas indispensáveis para controle e gestão dos 

condomínios, inclusive auxiliando nas tomadas de decisões. 

 

1.2.2. Objetivo específico 
 

 Evidenciar a legislação condominial; 

 Demonstrara contabilidade no condomínio, através de demonstrações contábeis. 
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1.3. JUSTIFICATIVA 
 

 

Com o crescente número de pessoas buscando segurança e economia nos custos para 

manter uma residência, aumenta-se a quantidade de construções de condomínios edilícios. 

Neles ocorrem arrecadações e gastos mensais que devem ser apresentados via prestações de 

contas pelo síndico, que não possuem transparência financeira, acarretando más interpretações. 

A pesquisa presente faz-se necessária diante a necessidade de transparência das 

prestações, utilizando de conceitos e escrituração contábil dos fatos contábeis, visando 

melhoria na exatidão das informações apresentadas. 

 

 

1.4. DELIMITAÇÃO DO TEMA 
  

 

O estudo abordado procura orientar a administração e a assessoria contábil/financeira do 

condomínio, através de ferramentas eficazes, utilizando de informações financeiras do mês de 

outubro de 2015 (dois mil e quinze) do Condomínio Edifício Caravelas, localizado na cidade de 

Angra dos Reis – RJ, para a elaboração de demonstrações contábeis segundo as Normas 

Brasileiras de Contabilidade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 CONDOMÍNIO 
 

 

O condomínio residencial é um conjunto de moradias verticais ou horizontais, tendo 

seus proprietários, deveres e diretos que devem ser seguidos para obter um convívio saudável e, 

principalmente, a manutenção da propriedade comum. 

O conceito básico de condomínio se encontra no dicionário Aurélio, 1999: 
 

Domínio exercido juntamente com outem; copropriedade. Condomínio fechado: 
conjunto residencial composto de edifícios e/ou casas, geralmente cercado, com 
acesso controlado e cujos moradores dividem equipamentos comunitários. 

 

De acordo com Craveiro (2015, p.4), a crise habitacional causada pelos períodos da 

Primeira e Segunda Guerra Mundial, abandono do campo devido a Revolução Industrial, da 

explosão demográfica, da formação de grandes centros urbanos, resultou no crescimento rápido 

e desorganizado das cidades. 

Além das situações citadas, a procura de mais segurança, devido aumento da violência, 

e de diminuir os custos de manutenção de uma moradia foram também motivos do crescimento 

de condomínios em até cidades pequenas.  

 

Em 1916 no Código Civil, depois o Decreto nº 5.481/28, que definiu este tipo de 
construção, abordando a diferença entre partes comuns e a colaboração nas despesas, 
administrava o condomínio em edifício de cinco ou mais andares, erguido de cimento 
munido ou material similar. Em 1953, o Decreto nº 5234/43, constituiu que o Decreto 
nº 5481/28 regesse sobre edifícios de três ou mais pavimentos. Em 1964, com a Lei 
4591 – Lei do Condomínio estabeleceu algumas modificações auxiliando as pessoas 
interessadas nas edificações.  E em 2002, o Código Civil, tornou mais explicito o 
regramento, modificando a escrita das normas e completou as dúvidas que ainda 
existiam desde 1964. Contudo, alguns fatos são exclusos no Código Civil e deve-se 
recorrer a Lei nº 4591/64. (WOLFF, 2012,p.1) 

 

Segundo Sornberger, Luczkiewicz, Ciupak eBassan (apud Farber 2005), no Brasil as 

primeiras construções de edifícios foram conduzidas pelos usos e costumes. Em 1928, devido 

influência de outros países procurou-se regulamentar a situação.  
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Conforme Craveiro (2015, p.4)  

 

A figura de edifícios verticais, que são prédios, que permite várias pessoas morando 
no mesmo terreno possui suas vantagens e desvantagens. Do lado positivo, há a 
segurança, melhor aproveitamento do terreno trazendo economia, mais conforto e 
facilidades, do outro lado, a convivência cotidiana com outras famílias procede numa 
certa perda de privacidade. 

 

Segundo Carmo, Torres Junior e Lopes (2007, p, 54),  

 

Os condomínios se transformaram em uma opção de moradia de milhares de 
brasileiros. Esses tipos de moradia representam verdadeiros clubes privativos, onde as 
pessoas compartilham lazer, segurança e responsabilidade. 

 

Este tipo edificação não possui uma única autoridade, e sim duas ou mais pessoas 

responsáveis, podendo ser físicas ou jurídicas. Seus proprietários dividem algumas de suas 

áreas, como churrasqueira, playgrounds, piscina, salão, e outras de uso comum. 

 
O Novo Código Civil classifica essa edificação como: 
 

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes 
que são propriedade comum dos condôminos. 
§ 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, 
escritórios, salas, lojas, sobrelojas ou abrigos para veículos, com as respectivas frações 
ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, 
podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários. 
§ 2º O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, 
esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes 
comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos 
condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos. 

 

 Lei Federal conceitua: 
 

Artigo 1º da Lei Federal 4.591/64 “As edificações ou conjuntos de edificações, de um 
ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas 
a fins residenciais ou não residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, 
objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita 
às limitações desta Lei. 
Art. 2º Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por processo de 
passagem comum, será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, 
qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive (VETADO) 
edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham. 
§ 1º O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isso destinados nas 
edificações ou conjuntos de edificações será tratado como objeto de propriedade 
exclusiva, com ressalva das restrições que ao mesmo sejam impostas por instrumentos 
contratuais adequados, e será vinculado à unidade habitacional a que corresponder, no 
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caso lhe ser atribuída fração ideal específica de terreno (Parágrafo incluído pela Lei nº 
4.864, 29-11-1965). 
§ 2º O direito de que trato o § 1º deste artigo poderá ser transferido a outro 
condômino, independentemente da alienação da unidade a que corresponder, vedada 
sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio. (Parágrafo incluído pela Lei nº 
4.864,29-11-1965). 
 

A garagem mesmo pertencendo ao solo da edificação, é dita na Lei Federal 4.591/64 

como bem exclusivo de cada condômino. E segundo ao Art. 1338 do Código Civil podem-se 

ser alugadas a terceiros, preferencialmente a pessoas do próprio prédio. 

 

Artigo 1.338. Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-
se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, e entre todos, os 
possuidores. 

 

Contudo o artigo citado foi modificado em 2012 pela Lei nº 12.607 no art. 1.331 

 

§ 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, 
escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas 
outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e 
gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não 
poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo 
autorização expressa na convenção de condomínio. 

 

Conforme Oliveira, Chieregato, Perez Junior e Gomes (2014, p.377), os condomínios 

podem ser classificados como: residencial, comercial, misto e flats. 

 

 Residencial: quando suas unidades são destinadas exclusivamente para fins 
residenciais sendo terminantemente proibidas as atividades comerciais. Desde a sua 
constituição, a natureza jurídica da instituição do condomínio já assim o definiu. São 
formados por residências horizontais ou conjuntos residenciais, ou edificações 
verticais constituídas por apartamentos residenciais destinadas à moradia; 
 Comercial: quando suas unidades são destinadas exclusivamente para fins 
comerciais, já definido desde sua constituição a natureza jurídica da instituição do 
condomínio, sendo terminantemente proibida sua destinação para fins residenciais. 
Constituídos de salas comerciais ou andares comerciais nos casos dos condomínios 
verticais ou horizontais quando construções horizontais da área, em condomínio 
fechados destinados a fim comercial; 
 Misto: quando algumas unidades do condomínio são destinadas 
exclusivamente a fins comerciais e outras unidades especificamente para fins 
residenciais. São os edifícios construídos por apartamentos com a finalidade de 
atender a moradia, e por salas comerciais destinadas especificamente para o 
condomínio instalar sua empresa ou até mesmo alugar para fins comerciais. 

 Flats: É uma palavra inglesa e significa apartamento, andar pavimento. Ou seja, 
serviço do apartamento. Também conhecido por residence servisse ou apart-hotel. 
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2.2 DENOMINAÇÃO LEGAL 
 

 

O condomínio é considerado pessoa jurídica dita como associação e precisa possuir 

CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), é necessário diferenciar os condôminos, 

normalmente, pessoas físicas, do condomínio que é uma entidade administrada em conjunto, 

perante a Receita Federal. E outro ponto é que condomínio poderá contratar funcionários. 

 

Os condomínios não são classificados como Pessoas Jurídicas, mas a Receita Federal 
entende a sua obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ), conforme inciso II do art.11 da IN RFB nº 568, de 08 de setembro de 2005. O 
entendimento é que os condomínios não têm renda; a estrutura é mantida com a 
quotização, entre os condôminos, dos gastos necessários para o pleno funcionamento 
do condomínio. (CARMO, TORRES JUNIOR E LOPES, 2007, p.163). 

 

 

2.3 INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO 

 

 

O condomínio quando fica pronto, a construtora solicita ao Corpo de Bombeiros e a 

Prefeitura Municipal a vistoria para liberação da “habite-se”, documento que autoriza que o 

imóvel pode ser ocupado. Quando liberada, a construtora deve registrar o condomínio no 

Cartório de Imóveis (RGI) da região que foi efetuada a obra. 

A criação do condomínio edilício é fundamentada pelo Código Civil Lei 10.406/2002 e 

pela Lei 4.591/64. 

No Código Civil: 

 

Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, 
registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do 
disposto em especial 
I – a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, 
estremadas uma das outras e das partes comuns; 
II – a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno 
e partes comuns; 
III – o fim que as unidades se destinam. 
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Lei 4.591/64 
 

Art. 7º O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por 
testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóvel, dêle constatando a 
individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como fração 
ideal sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a 
descrição interna da unidade. 
Artº. 8 Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o promitente 
comprador, o cessionário deste ou o promitente cessionário sobre ele desejar exigir 
mais de uma edificação, observar-se-à o seguinte: 
a) em relação às unidades autônomas que ser constituem em casas térreas ou 

assobradas será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e também 
aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como 
o jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de partes 
comuns, que corresponderá às unidades; 

b) em relação às unidades autônomas que constituem edifícios de dois ou mais 
pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquele 
eventualmente for reservada como de utilização, correspondente, às unidades do 
edifício, e ainda a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que 
corresponderá a cada uma das unidades; 

c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em 
comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades autônomas; 

d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as 
vias públicas ou para as unidades entre si. 

 

 

2.4 AS ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS 
 

 

A assembleia é o primeiro documento do condomínio, que define a convenção. Sua 

convocação depende de diversas situações.  

 

Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, 
na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as 
contribuições dos condomínios e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o 
substituto e alterar o regimento interno. 
§ 1º Se o síndico não convocar a assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-
lo. 
§ 2º Se a assembleia não se reunir, o juiz decidirá, a requerimento de qualquer 
condômino. (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002) 

 

 

No Capítulo VII da Lei do Condomínio aborda: 
 

 
Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembleia geral ordinária dos condôminos, 
convocada pelo síndico na forma prevista na convenção, à qual compete, além das 
demais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar, por maioria dos presentes, as 
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verbas para as despesas de condomínio. Compreendendo as de conservação da 
edificação ou conjunto de edificações, manutenção de seus serviços e correlatas. 
§ 1º As decisões da assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quórum que a convenção 
fixar, obriga todos os condôminos.  
§ 2º O síndico, nos oito dias subseqüentes à assembleia, comunicará aos condôminos o 
que tiver sido deliberado, inclusive no tocante à previsão orçamentária, rateio das 
despesas, e promoverá a arrecadação, tudo na forma que a convenção previr. 
§ 3º Nas assembleias gerais, os votos serão proporcionais às frações ideais do terreno 
e partes comuns, pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da 
convenção. 
§ 4º Nas decisões da assembleia que não envolvam despesas extraordinárias do 
condomínio, o locatário poderá votar, caso o condômino-locador a ela não compareça. 
(Redação dada pela Lei nº 9.267, de 1996) 
Art.25. Ressalvado o disposto no § 3º do art. 22, poderá haver assembleias gerais 
extraordinárias, convocadas pelo síndico ou por condôminos que representem um 
quarto, no mínimo [,] do condomínio, sempre que o exigirem os interesses gerais. 
Parágrafo único. Salvo estipulação diversa da convenção, esta só poderá ser 
modificada em assembleia geral extraordinária, pelo voto mínimo de condôminos que 
representem 2/3 do total das frações ideais. 
Art. 26. (Vetado) 
Art. 27. Se a assembleia não se reunir para exercer qualquer dos poderes que lhe 
competem, 15 dias após o pedido de convocação, o juiz decidirá a respeito, mediante 
requerimento dos interessados. 

 

De acordo com o Castelo Neto (2008, p.15), as assembleias possuem definições de 

acordo com o assunto que será abordado, como é explicado abaixo: 

 

 Assembleia Geral é o instrumento máximo em que todos devem obedecer suas 
decisões, desde que não contrarie a lei;  

 Assembleia Geral Ordinária é anual, com as finalidades de aprovar verbas destinadas 
a cobrir as despesas normais necessárias ao funcionamento do condomínio, e também 
apresentar prestação de contas do exercício. Nessas assembleias os inquilinos poderão 
participar, inclusive com o voto, sem haver necessidade de procuração e desde que o 
proprietário esteja ausente. Outra finalidade seria apresentar a prestação de contas do 
exercício que se encerrou e ainda eleger o síndico, subsíndico e conselho, além de 
tratar de outros assuntos de interesse geral dos condôminos. Para essas assembleias, os 
inquilinos poderão votar sem precisarem apresentar procuração, caso o proprietário 
não compareça (Lei nº 9.267, de 25 de março de 1996). 

 Assembleia Geral Extraordinária é realizada sucessivamente quando for necessária, 
convocada pelo síndico ou por ¼ (um quarto) dos condôminos que deverão assinar o 
edital de convocação da assembleia. Nela é abordada casos emergenciais, como 
destituição do síndico, mudanças na Convenção, entupimento, vazamentos, pintura de 
portão ou do prédio, entre outros. Caso as obras forem beneficiar os proprietários, os 
inquilinos podem participar, mas mediante procuração de autorização dos 
beneficiários;  

 Assembleia Geral Especial ocorre em eventos exclusivos definidos em Lei, como 
episódio de sinistro total ou parcial que destrua o prédio. 

 

Para ocorrência da assembleia observa-se que é preciso de um quórum para as questões 

abordadas serem deliberadas.  
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De acordo com o Código Civil no Art. 1.352,  

 

Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da assembleia serão tomadas, 
em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que 
representem pelo menos metade das frações ideais.  

 

Para que a assembleia possa ter validade ela deve ser registrada num livro de ata, para 

caso ocorra alguma reclamação ou ação judicial, terá um documento para segurança. 

 

Ata é o documento no qual se relacionam todos os atos, questões e decisões ocorridas 
numa assembleia geral ou reunião. A lavratura da ata é imprescindível numa 
assembleia geral em razão de a mesa servir como prova de tudo o que nela foi 
deliberado pelos condôminos, podendo ser usado com tal finalidade em qualquer 
processo judicial. (LUZ, 1991, p20). 

 

 

2.5 CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO 

 

 

As assembleias do condomínio se baseiam na Convenção, pois o mesmo regulamenta o 

convívio entre os condôminos, não contrariando a Lei do Condomínio e o Código Civil. 

 

A convenção do condomínio é que determina e regulamenta a vida condominial, 
evidentemente sem infringir a legislação vigente. A própria lei do condomínio 
determina que a convenção regule alguns itens importantes, tais como: a) o mandato 
do síndico, conselho e subsíndico, se houver; b) o prazo e as formas de convocar as 
assembleias ordinárias e extraordinárias; c) o quórum das assembleias, em primeira e 
segunda convocação; d) o quórum necessário para votação de matérias específicas, 
outros; e) o modo de usar as coisas. Segundo as palavras de Gabriel Karpat em sua 
obra Condomínios Manual Prático do Síndico. (apud CASTELO NETO,2008, p. 11). 

 

O Código Civil aborda a alteração da Convenção no 

 

Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos 
alteração da convenção; a mudança da destinação, ou da unidade imobiliária, depende 
da aprovação pela unanimidade dos condôminos. (Redação dada pela Lei nº 10.931, 
de 2004) 
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O Código Civil no 
 

Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos 
titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, 
obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas 
tenham posse ou detenção. 
Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio 
deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. 

 

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados 
houverem por bem estipular, a convenção determinará: 
I-a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para 
atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio; 
II-sua forma de administração; 
III-a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as 
deliberações; 
IV-as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores; 
V-o regimento interno 
§ 1º A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. 
§ 2º São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em 
contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às 
unidades autônomas. 

 

Lei 4.591/64 
 

Art. 9º Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes 
cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em 
edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaboração, por 
escrito, a convenção de condomínio, e deverão, também, por contrato ou por 
deliberação em assembleia, aprovar o regimento interno da edificação ou conjunto de 
edificações. 
§ 1º Far-se-à o registro da convenção no registro de imóveis, bem como a averbação 
das suas eventuais alterações. 
§ 2º Considera-se aprovada, e obrigatória para os proprietários de unidades, 
promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais e futuros, 
como para qualquer ocupante, a convenção que reúna as assinaturas de titulares de 
direitos que representem, no mínimo, 2/3 das frações ideais que compõem o 
condomínio. 
§ 3º Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a convenção deverá conter: 
a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva, e as de condômino, com 
especificações das diferentes áreas; 

b) o destino das diferentes partes; 
c) o modo de usar as coisas e serviços comuns; 

d) encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as 
despesas de custeio e para as extraordinárias; 
e) o modo de escolher o síndico e o conselho consultivo; 

f) as atribuições do síndicos, além das legais; 

g) a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções; 
h) o modo e o prazo de convocação das assembleia gerais dos condôminos; 
i) o quórum para os diversos tipos de votações; 
j) a forma de contribuição para constituição de fundo de reserva; 

k) a forma e o quórum para as alterações de convenção; 

l) a forma e o quórum para a aprovação do regimento interno quando não 
incluídos na própria convenção. 
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§ 4º No caso de conjunto de edificações, a que se refere o art. 8º, a convenção de 
condomínio fixará os direitos e as relações de propriedade entre os condôminos das 
várias edificações, podendo estipular formas quais se possam desmembrar e alienar 
porções do terreno, inclusive as edificadas. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 1965). 

 

2.6 REGULAMENTO INTERNO 
 

 

O regulamento interno disciplina os moradores e seus visitantes como devem ser 

comportar no condomínio, com objetivo de obter um convívio harmônico. 

De acordo com Oliveira, Chieregato, Perez Junior e Gomes (2014, p.379) 
 

O regulamento Interno é o conjunto de normas e procedimentos que não podem 
contrariar a Convenção. Pode ser escrito na mesma ou depois, e é aprovado através da 
Assembleia Geral e deve ser registrado no cartório. Nele é disciplinado o 
comportamento e a conduta dos moradores, visitadores e os frequentadores das áreas 
comuns. Nos condomínios horizontais regula o limite máximo de velocidade nas ruas, 
o direito de ter animais ou não.  

 

 

2.7 ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO 
 

 

A maioria dos condomínios prefere que o síndico seja um condômino, contudo pela 

legislação, a administração do condomínio pode ser feita por pessoa independente, podendo ser 

física ou jurídica.  

Existe no mercado a figura do síndico profissional, porém em pequenas cidades ainda 

não é bem reconhecida. Normalmente, os síndicos só procuram administradoras para auxílios, 

formalizar o orçamento anual, e elaborar demonstrativos de receitas e despesas para prestação 

de contas.  

Conforme Castelo Neto (2008, p.17)  

 

O síndico representa o condomínio de forma ativa e passiva, judicial e extrajudicial. 
Contudo, caso haja um processo judicial envolve méritos privados dos condôminos, 
como desapropriação de partes autônomas ou comuns, será obrigatória a referência de 
todos os membros envolvidos e interessados. 
 

Vale lembrar, no CNPJ do condomínio o CPF responsável perante aos órgãos públicos é 

do síndico, e quando há troca, o CPF deve ser atualizado na Receita Federal. 
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O síndico tem por obrigatoriedade convocar, anualmente, uma assembleia para 

prestações de contas, aprovar o orçamento, para ver se precisa aumento ou não das cotas 

condominiais, cobrar os condôminos inadimplentes, entre outros. 

Na Seção II, do Código Civil os art.1.347 e 1.348 discriminam: 

 

Art. 1.347. A assembleia escolherá um síndico, que poderá ser condômino, para 
administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-
se. 
Art. 1.348. Compete ao síndico 
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 
administrativos, 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; 
VII-prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas; 
IX-realizar o seguro edificação. 
§ 1º Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de 
representação. 
§ 2º O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de 
representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo 
a disposição em contrário da convenção. 

 

A Lei Federal do Condomínio completa que o síndico: 
 

Art. 22 Será eleito, na forma prevista pela convenção, um síndico do condomínio, cujo 
mandato não poderá exceder de 2 anos. Permitida a reeleição. 
§ 1º Compete ao síndico  
[...] 
g) manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidade[s] de 
verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio. (Alínea incluída 
pela Lei nº 6.434, de 1977) 
[...] 
§ 3º A convenção poderá estipular que dos atos do síndico caiba recurso para a 
assembleia, convocada pelo interessado. 
§ 4º Ao síndico, que poderá ser condomínio ou pessoa física ou jurídica estranha ao 
condomínio, será fixada a remuneração pela mesma assembleia que o eleger, salvo se 
a convenção dispuser diferentemente. 

 

O síndico tem obrigatoriedade de realizar um seguro edificação, sendo um resguardo a 

todos moradores caso ocorra acidentes no futuro. Logo, deverá sempre observar extintores, a 

estrutura, o saneamento, entre outros. 
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Art. 13. Proceder-se-à ao seguro da edificação ou do conjunto de edificações, neste 
acaso, discriminadamente, abrangendo todas as unidades autônomas e partes comuns, 
contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição no todo ou em parte, 
computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do condomínio. 
Parágrafo único. O seguro de que trata este artigo será obrigatoriamente feito dentro 
de 120 dias, contados da data da concessão do ¨habite-se¨, sob pena de ficar o 
condomínio sujeito a multa mensal equivalente a 1/12 do imposto predial, cobrável 
executivamente pela municipalidade. (Lei 4.591, 16 de dezembro de 1964) 

 

 O síndico que não seguir a legislação poderá ser destituído através de uma assembleia 

convocada pelos condôminos, estando de acordo com a convenção.  

 

Art. 1.349. A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no §2º do 
artigo antecedente, poderá pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o 
síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar 
convenientemente o condomínio. (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002) 

 

Art. 22, § 5º O síndico poderá ser destituído, pela forma e sob as condições previstas 
na convenção, ou no silêncio desta[,] pelo voto de dois terços dos condôminos, 
presente, em assembleia geral especialmente convocada.  
§ 6º A convenção poderá prever a eleição de subsíndicos, definindo-lhes atribuições e 
fixando-lhes o mandato, que não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição. (Lei 
4.591, 16 de dezembro de 1964) 

 

Observa-se que no Código Civil a destituição do síndico é ocorrida com a votação da 

maioria e na Lei Federal estipulava 2/3. E na segunda há a figura do subsíndico, caso o síndico 

for destituído, será seu substituto. 

A Lei 10.406/2002 institui que condomínio poderá criar um conselho fiscal com o 

objetivo de dar parecer sobre as contas do síndico, que tem o prazo não superior a dois anos e 

pode ser composto de até três membros. Caso o conselho fiscal aceite as contas do síndico 

torna-se também responsável pelas prestações de contas. 

 A Lei 4.591/64 constitui o conselho consultivo que tem a função de assegurar e auxiliar 

o síndico em busca de soluções para problemas que digam a respeito do condomínio.  

 

A principal função do conselho consultivo é assessorar o síndico nas tomadas de 
decisões, não permitindo que o mesmo tome decisões errôneas que venham a 
penalizar o condomínio no futuro, como por exemplo: 
 Demissão por justa causa de funcionário, quando o mesmo não tenha prova 
suficiente para justificar tal ocorrência; 
 Realização de obras no condomínio com ou sem aprovação em assembleia 
pelos condôminos; 
 Deixar de realizar os pagamentos das obrigações fiscais e trabalhistas entre 
outras 
 Discutir as necessidades de investimento no condomínio, como construção de 
quadras, reformas de áreas de lazer, salas de ginásticas; 
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 Discutir sobre o aumento da taxa condominial, fundos de reservas, aplicações 
financeiras, controle dos gastos e segurança do condomínio entre outros. 
A função do conselho fiscal é rever toda a movimentação financeira contábil do 
condomínio, discutir os interesses do condomínio, fiscalizar e apontar falhas de 
controles internos, ajustar os possíveis erros encontrados nas prestações de contas 
mensais, alertar o síndico para a falta de controle dos gastos e a falta de recebimento 
da taxa dos inadimplentes. (OLIVEIRA, CHIEREGATO, PEREZ JUNIOR E 
GOMES, 2014, p.380) 

 

De forma resumida os conselhos possuem o papel de avaliar as contas apresentadas pelo 

síndico e compará-las com as notas ou cupons fiscais originais; emitir parecer na assembleia 

geral sobre as analisadas, permitir o síndico a realizar despesas extraordinárias não preditas no 

orçamento anual, auxiliar o síndico em seu mandato, entre outros. 

 

 

2.8 TAXAS CONDOMINIAIS 
 

 

São contribuições regulamentas, pela a Lei do Condomínio e pelo Código Civil, que 

devem ser pagas pelos condôminos, sendo utilizadas na manutenção ou despesas 

extraordinárias e emergências.  

Observando o § 3º da Lei do Condomínio,  

 

A convenção determina a taxa condominial a serem pagas pelos proprietários para 
cobrir as despesas de manutenção e extraordinárias. A cota pode ser igualitária ou 
rateada, contudo, normalmente a segunda é mais utilizada, devido a fração ideal de 
cada condômino. 

 

 

De acordo, com o Novo Código Civil, art. 1.331, § 3º: “A fração ideal no solo e nas 

outras partes comuns é proporcional ao valor da unidade imobiliária, o qual se calcula em 

relação ao conjunto da edificação.” 

 

A fração ideal é a parte que pertence a unidade autônoma de cada condômino, sendo 
indivisível e indeterminável das áreas comum. Deve ser apontada na Escritura do 
Imóvel, na Especificação e na Convenção Condominial. Quando há moradores na 
edificação, mas a última ainda não tiver registrada no cartório, a taxa condominial é 
assentada pela fração ideal informada pela construtora do imóvel com a assinatura do 
engenheiro responsável pela obra. (CRAVEIRO, 2015, p.22) 
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Segundo Carmo, Torres Junior e Lopes (2007, p.163) 

 

Para manter a estrutura ora constituída, existe a necessidade da contribuição de todos 
os moradores para pagamento dos gastos mensais. Essa contribuição chama-se cota 
condominial ou taxa condominial. Os gastos estruturais, para se manter o condomínio 
em pleno funcionamento, podem ser os seguintes: consumo de água, de energia 
elétrica, manutenção de equipamentos, pagamento de salários e obrigações 
trabalhistas aos funcionários contratados, aquisição de material de limpeza, entre 
outros gastos.  

 

As despesas condominiais devem ser divididas pelas frações ideais, caso a Convenção 

não decidir de outro modo. Se o condômino não pagar a sua taxa condominial no prazo fixado 

na Convenção ficará sujeito a multa e juros. 

 

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos 
prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. 
§ 1º Salvo disposição em contrário na convenção, a fixação da quota no rateio 
corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade. 
§ 2º Cabe ao síndico arrecadar as contribuições [,], competindo-lhe promover, por via 
executiva, a cobrança judicial das quotas atrasadas. 
§ 3º O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na convenção fica 
sujeito ao juro moratório de 1% ao mês, e multa de até 20% sobre o debito, que será 
atualizado, se o estipular a convenção, com a aplicação dos índices de correção 
monetária levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no caso de mora por 
período igual ou superior a seis meses. (Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964). 

 

Observa-se que na Lei do Condomínio decretava uma multa de 20%, contudo foi 

modificado no Código Civil em 2002,  

  

Art. 1.336. São deveres do condômino: 
I- Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, 
salvo disposição em contrário na convenção; (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 
2004) 
[...] 
§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios 
convencionados ou, não sendo previstos, ou de um por cento ao mês e multa de até 
dois por cento sobre o débito. 

 

Segundo o Farber e Segreti, (2002, p.11) 

 

Os condomínios devem adotar é a prática de efetuar provisões de verbas para 
cobertura de despesas sazonais, como o pagamento do 13.º salário e férias dos 
funcionários, caso contrário será necessário efetuar arrecadações extras emergenciais 
em alguns meses do ano para bancar esses gastos, criando relevantes impactos sobre o 
orçamento do condomínio. 
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Em casos que as receitas ordinárias não cobrem as despesas ordinárias à administração 

do condomínio deve convocar uma Assembleia Geral para demonstrar e explicar o motivo da 

cobrança extra. 

Segundo Craveiro existem dois tipos de como a cota condominial pode ser cobrada: a 

cota variável e a fixa com inadimplência. A primeira varia de acordo com as despesas 

ordinárias fixas e variáveis, e a segunda além de incluir as despesas é incluído previsão de 

inadimplência. Deve-se lembrar que as taxas devem ser abordadas em assembleia e ser aceita 

pelos condôminos. 

 

 

Figura 1: Cota Variável 

 
  Fonte: Adaptado de Sergio Craveiro (2015, p.96) pelos autores 
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Figura 2: Cota Fixa com Inadimplência 
 

 
Fonte: Adaptado de Sergio Craveiro (2015, p.97) pelos autores 
 

 

2.9 FUNDO RESERVA 
 

 

As cotas condominiais não cobrem só as despesas mensais, também são utilizadas em 

casos emergenciais. Mensalmente, a administração do condomínio deve reservar uma 

porcentagem da taxa, buscando segurança financeiro-econômica aos condôminos em episódios 

de emergências. 

 

Denomina-se o fundo de reserva os recursos ou reservas financeiras, postos em 
separado da receita ordinária do condomínio, destinados especificamente para suprir 
as necessidades emergências ou despesas extraordinárias que surgirem no 
condomínio. (LUZ, 1991, p.33) 
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A principal destinação do Fundo de Reserva é garantir a continuidade do 
funcionamento dos equipamentos do condomínio, quando surgem despesas 
imprevistas e de urgência, e ainda de formar recursos para viabilizar as grandes 
reformas das partes comuns do bem em condomínio. (CUNHA, 2007, p.5) 

 

Conforme Castelo Neto (2008, p.37) dita que há várias formas de se canalizarem 

recursos para a manutenção de um Fundo de Reserva, devendo-se observar o que está 

estipulado em Convenção. As principais formas são:  

 

 10% sobre o valor mensal pago de condomínio para cobrir as despesas 
ordinárias;  
 Os juros moratórios e as multas cobradas dos condôminos;  
 20% do saldo verificado no orçamento de cada exercício;  
 Receitas auferidas com a utilização do salão de festas. 

 

Segundo Craveiro (2015, p.74), a utilização e a forma de contribuição devem ser 

regulamentadas pela Convenção. Se o uso não for discriminado na Convenção, é preciso a 

aprovação de uma Assembleia. E quando é utilizada, a reposição é obrigatória. 

 

 

2.10. DESPESAS ORDINÁRIAS 
 

 

São despesas para a manutenção e conservação do condomínio. Podendo ser ordinárias 

e extraordinárias. A primeira é mensal e a segunda, em despesas com conservação ou quando a 

receita ordinária não cobrir as despesas ordinárias. 

De acordo com Craveiro (2015, p.73),  

 

As despesas ordinárias são de manutenção geral e pequenos reparos, compras mensais 
de produtos e despesas de contrato. As extraordinárias são consideradas como 
benfeitorias para o Edifício, aquelas que não são realizadas todos os meses e de 
preferência uma única vez. Inquilinos arcam com todas as despesas ordinárias, e os 
proprietários, com todas as extraordinárias. 

 

Consideram-se despesas de custeio ou ordinárias: 

 

a) As relativas à conservação e higiene das partes comuns do edifício; 
b) As apólices de seguros contra fogo e responsabilidade civil frente a terceiros, relativos 

ao edifício; 
c) A remuneração do síndico e dos empregados do edifício; 



 31

d) As despesas de água e energia elétrica derivadas do uso comum do condomínio; 
e) As relativas à conservação de elevadores, bombas e incinerador de lixo. (LUZ, 1991, 

p.31) 

 

São despesas extraordinárias todas aquelas que fogem a uma previsão normal comum ás 

demais despesas. Decorrem, portanto, de fatos imprevisíveis, tais como: 

 
a) Custos judiciais e honorários advocatícios decorrentes da defesa dos interesses do 

condomínio; 
b) Conserto de antenas coletivas de rádio e TV; 
c) Conserto de elevadores e porteiros eletrônicos; 
d) Limpeza de tubulações que afetem mais de uma unidade autônoma; 
e) Renovação da pintura do prédio. (LUZ, 1991, p.32) 

 

 

2.11. CONTABILIDADE 

 

 

A contabilidade possui um campo de atuação muito grande, e tem por finalidade 

compreender a situação financeira de uma entidade, seja ela privada, pública com ou sem fins 

lucrativos. De acordo com Fonseca (2014, p.11) contabilidade é conceituada como:  

  
  

A Contabilidade é a ciência aplicada que possui metodologia especialmente concebida 
para registrar, mensurar, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações 
patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente, seja pessoa física ou jurídica. 

   

Dessa maneira entende-se que a contabilidade é imprescindível para qualquer entidade. 

Seja de pessoa física ou jurídica, com ou sem finalidade de lucro. 

De acordo com Coelho e Lins (2010, p.45) 
 

O conceito de contabilidade está intimamente vinculado ao de patrimônio. E não 
poderia ser diferente, visto que o patrimônio é, na verdade, o objeto de estudo da 
contabilidade [...] Define-se como conjunto de bens, direitos e obrigações de uma 
empresa. 

 

Sabe-se que os bens de uma empresa são tudo o que ela dispõe para a obtenção de seu 

resultado final, assim como o direito, é tudo que ela tem para receber de terceiros. Da mesma 

forma as obrigações subentende-se como tudo que a empresa tem para com terceiros.  
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Dessa forma entende- se o porquê da importância da contabilidade em uma entidade, e a 

importância das informações que os relatórios e as demonstrações contábeis trás.  De acordo 

com Fonseca (2014, p. 15): 

  

O objetivo dos relatórios contábeis é fornecer informações contábil-financeiras, acerca 
da entidade que reporta essa informação, que sejam úteis a investidores existentes e 
em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores e órgãos 
governamentais, quando da tomada decisão ligada ao fornecimento de recursos para a 
entidade. Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em 
instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a oferecer ou disponibilizar 
empréstimos ou outras formas de crédito. 

 

Entende-se então a relevância do planejamento contábil para uma informação de 

qualidade, assim de acordo com Fonseca (2014, p. 79): 

 

Quando a contabilidade é bem planejada, a escrituração torna-se um processo fácil, a 
escrituração sempre acarretará em revisão do planejamento contábil de ajustes no 
plano de contas, de lançamentos contábeis estruturados, logo, quanto mais planejada a 
contabilidade, mais tranquilo é fazer esses ajustes. 

 

 

2.12. NBC-TE DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS 
 

 

Como visto os condomínios possuem receitas e despesas, desta forma, NBC TE - 

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS possuem em suas normas pontos importantes que 

devem ser observados: 

 

OBJETIVO 
1. Esta norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de 
registro dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações 
contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas da 
entidade sem finalidade de lucros. 
ALCANCE 
2. A entidade sem finalidade de lucros é aquela em que o resultado positivo não é 
destinado aos detentores do patrimônio líquido, e o lucro ou prejuízo é simplesmente e 
respectivamente, denominado de superávit ou déficit.  
3. Essa entidade é constituída sob a forma de fundação, associação, organização 
religiosa de direito privado, partido político e entidade sindical. 
4. A entidade sem finalidades lucrativa exerce atividades de assistência social, saúde, 
educação, técnico-científica, esportiva, religiosa, política, cultural, beneficente, social 
e outras, administrando pessoas, coisas, fatos e interesses coexistentes, e coordenados 
em torno de um patrimônio com finalidade comum ou comunitária. 
5. Destina-se a orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos 
contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade 
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de lucros, especialmente entidade imune, isenta de Impostos e Contribuições para a 
Seguridade Social, beneficente de assistência social (Lei Orgânica da Assistência 
Social), para a emissão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 
(CEBAS) e atendimento aos Ministérios da Justiça, Educação, Saúde, Previdência, 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome e ainda, Receita Federal do Brasil e 
demais órgãos. 
6. Aplica-se também à entidade sindical, seja confederação, central, federação e 
sindicato; a qualquer associação de classe; as outras denominações que possam ter, 
abrangendo tanto a patronal como a de trabalhadores, sendo, requisito básico, 
aglutinarem voluntariamente pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, unidas em 
prol de uma profissão ou atividade comum. 
7. Aplicam-se à entidade sem finalidade de lucros, a NBC TS xx – Estrutura 
Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis e as 
demais Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas, 
Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
8. É importante destacar que a NBC TS xx – Subvenção e Assistência 
Governamentais deve ser aplicada às situações não abrangidas por esta Norma. 
9. Não estão abrangidos por esta Norma os Conselhos Federais, Regionais e 
Seccionais de profissões liberais, criados por lei federal, de inscrição compulsória, 
para o exercício legal da profissão. 
RECONHECIMENTO 
11. As receitas e as despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando o 
regime contábil de competência. 
12. Admite-se o reconhecimento da receita no momento de seu recebimento nos casos 
em que não há base de confrontação com custos ou despesas, ao longo dos períodos 
beneficiados. 
13. O reconhecimento da receita de incentivo fiscal, subvenção, contribuição e auxílio 
devem ser confrontados com o custo e a despesa correspondentes. 
14. O recebimento de subvenção, contribuição, doação ou outros instrumentos 
assemelhados, que se destine a cobrir custo ou perda já incorridos, ou com o propósito 
de dar imediato suporte financeiro, sem custo futuro relacionado, deve ser 
reconhecido em conta de receita. 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
26. As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade sem 
finalidade de lucros, são o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa. 
BALANÇO PATRIMONIAL 
27. No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital deve ser substituída por 
Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Liquido; e a conta Lucros ou 
Prejuízos Acumulados por Superávit ou Déficit do Exercício. 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
28. Na Demonstração do Resultado, as palavras lucro ou prejuízo devem ser 
substituídas por superávit ou déficit. 
29. A Demonstração do Resultado deve evidenciar, de forma segregada, as contas de 
receitas e despesas identificáveis, por tipo de atividade. 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 
30. Na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, as palavras lucro ou 
prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit. 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
31. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve obedecer a NBC TS xx – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, devendo ser substituídas as palavras lucro ou 
prejuízo, por superávit ou déficit. 

  

As observações de Cunha em sua monografia (2010, p. 60 – 64), assim como a NBC TE 

– ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS, evidenciam a importância das 

demonstrações contábeis para a saúde financeira das entidades sem fins lucrativos. Sabe-se que 



 34

para condomínios elas não são obrigatórias, porém é de extrema importância sua elaboração. 

Cunha faz referência ao Balanço Patrimonial que segundo suas palavras “possibilita estabelecer 

a relação entre contas a receber e a pagar [...]” e ao Fluxo de Caixa Direto que de acordo com 

ele “controlar as entradas e saídas financeiras [...]”. A norma diferente do Cunha não detalha as 

especificações de cada demonstração, porém ela cita as demonstrações mais importantes e 

assim como Cunha inclui o Balanço Patrimonial e a DFC, contudo podemos abstrair da norma 

uma demonstração que para o condomínio se faz importante, a DRE que tem por objetivo 

evidenciar as receitas e despesas de forma segregada.   

O modelo de Cunha para o Balanço patrimonial segue o que a norma propõe em seu 

texto, entretanto a DFC não, já que a norma sugere que sejam utilizados as palavras superávit 

ou déficit. 

Visto que a contabilidade é ciência que possui a função de registrar, mensurar, resumir e 

interpretar todas as situações financeiras de uma entidade visando o patrimônio. E a NBC 

obriga as entidades sem fins lucrativos a apresentar demonstrações contábeis citadas acima, o 

condomínio por possuir receitas e despesas sem finalidade de lucro deveria seguir as Normas 

Brasileiras de Contabilidade obtendo-se uma contabilidade transparente.  

 

 

2.13. CONTABILIDADE CONDOMINIAL 
 

 

A contabilidade é uma ferramenta essencial numa empresa para obter informações que 

auxiliam no controle do patrimônio, pois sua função é analisar, interpretar os fatos ocorridos na 

empresa e através de demonstrações orientar as partes interessadas. 

 

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. 
Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, 
registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou comunicados, que 
contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. (IUDÍCIBUS E MARION, 2011, 
p. 15) 

 

Visto que o condomínio possui taxas condominiais que são pagas mensalmente, 

obtendo movimentação monetária. Sendo assim a contabilidade torna-se importante ferramenta 

de informação aos condôminos, mostrando de forma transparente como as taxas são aplicadas.   
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Carmo, Torres Junior, Lopes (apud. Iudícibus, Martins e Gelbcke,2003) explica, que: 

 

A contabilidade, é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a 
prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, 
física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização. Usuários, 
segundo os mesmos autores, são todas e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que 
tenham interesse na avaliação da situação do progresso de determinada entidade, seja 
tal entidade empresa, ente de finalidades não lucrativas, ou mesmo patrimônio 
familiar.  
 

Segundo a Farber (apud Margon 1998)  

 

A contabilidade pode ser feita para Pessoa Física ou PessoaJurídica. Considera-se 
pessoa, juridicamente falando, todo ser capaz de direitos e obrigações. 
Pessoa Física é a pessoa natural, é todo ser humana é todo individuo (sem qualquer 
exceção). A existência da pessoa física termina com a morte. Pessoa Jurídica é união 
de indivíduos que, através de um contrato reconhecido por lei, formam uma nova 
pessoa, com personalidade distinta da de seus membros. As pessoas jurídicas podem 
ter fins lucrativos (empresas industriais, comerciais, etc.), ou não (cooperativas, 
associações culturais, religiosas, etc.) 
 

 

Sornberger, Luczkiewicz, Ciupak e Bassan (2009, p.4) 

 

Refere a contabilidade com seus princípios, normas e procedimentos têm como 
objetivo conhecer os patrimônios das pessoas físicas ou jurídicas e suas mutações. As 
entidades condominiais, sejam elas residenciais, comerciais ou mistas se enquadram 
como pessoa jurídica sem fins lucrativos. Sendo assim, os condomínios podem 
utilizar-se da contabilidade para auxiliar na melhor gestão de seu patrimônio. 

  

Por não se tratar de uma empresa, o objetivo dos condomínios residenciais não é o de 
ter lucro, mas o de evitar déficits, meta que pode ser melhor alcançada se for realizada 
uma boa administração contábil. Considerando-se esse objetivo, faz-se necessária uma 
boa e organizada gestão, baseada em adequado planejamento, um plano de contas bem 
elaborado, uma previsão financeira e orçamentária adequada às reais necessidades e 
compatível com a receita e o apoio de profissionais qualificados, não apenas na área 
contábil, mas também com conceitos na área jurídica e de recursos humanos. 
(FARBER, SEGRETI, 2002, p.9) 

 

Segundo Castelo Neto (2008, p.21) as principais obrigações do Contador para o 

Condomínio são as seguintes:  

 

 Escrituração dos livros contábeis;  
 Escrituração do livro caixa;  
 Prestação de Contas (mensal);  
 Prestação de Contas Anual (Demonstrações Contábeis);  
 Elaboração de Orçamentos;  
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 Apurar e emitir Guias de Recolhimento de INSS, FGTS, ISS, DARF do IRRF, 
DARF do PIS s/ Folha de Pagamento;  

 Boletos Bancários das Taxas Condominiais Normais e Extras; 
 Registro de Empregado em Livro Próprio (Admissão e Demissão), bem como 

atualizações; 
 Rescisão de Contrato de Trabalho;  
 Atualização da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 CAGED. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Rais, Gfip, etc. 

 

O contador fica responsável tanto pelas partes contábeis, sociais e tributárias do 

condomínio, e principalmente, controlar a entrada e saída de recursos atrás das prestações de 

contas. 

 

É importante salientarmos que a legislação vigente não torna obrigatória, para a 
legitimidade das prestações de conta de um condomínio, que essas sejam efetuadas 
por um profissional contabilista, devidamente habilitado, com registro no Conselho 
Regional de Contabilidade, assim como a lei não exige que os condomínios adotem 
regras padrão de contabilidade. Para o síndico, a obrigação se limita a prestar contas 
demonstrando apenas o que pagou, o que recebeu, ou seja, demonstrar como utilizou o 
dinheiro arrecadado. (FARBER E SEGRETI, 2002, p.13) 

 

Conforme Oliveira, Chieregato, Perez Junior e Gomes (2014, p.378) 

 

A documentação contábil e fiscal também deve ser guardada para fins de prestação de 
contas aos condôminos, possível auditoria e perícia.  Os condomínios residências e 
comerciais devem prestar periodicamente contas ao governo, moradores ou outras 
companhias que atuam neles, sendo nesse sentido, considerados como uma empresa 
qualquer. 

 

Tabela 1: Documentos a serem guardados e o prazo 
 

Documentos Prazo mínimo que devem 

permanecer no arquivo 

Apólice de Seguro de Vida 5 anos após a vigência 

Cartão de CNPJ Permanente 

Darf-IRRF 7 anos 

Darf-PIS 10 anos 

Dirf 7 anos 

Exames médicos 20 anos 

GFIP (FGTS-RE/GR) 35 anos 

Cartão de ponto/Folha de ponto 6 anos 

Formulário Caged 10 anos  

Continua 
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Fonte: Oliveira, Chieregato, Perez Junior e Gomes (2014, p.378) 

 

 

2.14. FUNCIONÁRIOS DO CONDOMÍNIO 
  

 

Os condomínios podem contratar funcionários pelo regime da CLT ou empresas 

terceirizadas. Normalmente, as funções variam entre, auxilio ao síndico, limpeza, segurança, 

entre outras.  

Craveiro (2015, p. 61) cita as funções que o condomínio necessita para se manter 

organizado são: 

 

 Zelador – possui a função de cumprir e zelar pelo cumprimento das 
determinações do síndico, da Convenção do condomínio e do Regimento Interno; 
checar o bom funcionamento de todos os equipamentos do condomínio e a 
“saúde” da estrutura predial; comunicar ao síndico problemas em equipamentos, 
na estrutura da edificação, e os relativos a funcionários e condôminos;  

 Faxineiro – executam todos os serviços de limpeza e conservação das áreas 
comuns dos condomínios. Aprimorar suas funções e métodos de trabalho, 
oferecendo equipamentos e material adequado. 

 Porteiro – tem a função de comunicar aos condôminos sobre visitantes e só 
deixaram entrar mediante a autorização; na ausência dos mesmos receber e 
guardar cartas; entre outros. 

 Vigia – faz o mesmo trabalho de um porteiro, só que o porteiro pode ser diurno 
ou noturno e o vigia só noturno. 

 

GR- Contribuição Sindical/Assistencial 7 anos 

Holerite/recibo de pagamento de salários 10 anos 

Laudo PPRA 20 anos 

Livro de Inspeção do Trabalho Permanente 

Processos Trabalhistas Permanente 

Prontuários de funcionários Permanente 

Rais Indeterminado 

Recibos de Vale Refeição/ Transporte 10 anos 

Dossiê (Convenção/Especificação) Permanente 

Extratos Bancários 5 anos (para atender às auditorias) 

Livro de registro de Ata de Assembleias Permanente 

Orçamento/Contratos de Obras Até o final da garantia 

Pastas de Prestações de contas 10 anos 

Plantas de Condomínios Permanente 

Seguro de Incêndio/ Apólice 5 anos após a vigência 



  

2.15. ENCARGOS SOCIAIS
 

 

Quando os funcionários são contratados o condomínio possui obrigação social de 

recolher tributos, como INSS, FGTS, IRRF e PIS.

Craveiro (2015, p.72) explica como os encargos devem ser arrecadados 

Figura 3

 

 

2.16. DECLARAÇÕES 
 

 

O condomínio quando poss

declarações como, RAIS, CAGED e a DIRF.

 

Fonte: Craveiro (2015, p.72) 

SOCIAIS 

Quando os funcionários são contratados o condomínio possui obrigação social de 

butos, como INSS, FGTS, IRRF e PIS. 

explica como os encargos devem ser arrecadados 

Figura 3: Cálculo dos Encargos Sociais 

 
 

DECLARAÇÕES FISCAIS 

condomínio quando possui empregados contratados também tem obrigação de entrega

declarações como, RAIS, CAGED e a DIRF. 

Quando os funcionários são contratados o condomínio possui obrigação social de 

explica como os encargos devem ser arrecadados  

obrigação de entregar 
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Segundo Oliveira, Chieregato, Perez Junior e Gomes (2014, p.379) 

 

 Os condomínios como são empregadores de mão de obra remunerada, de acordo com 
as leis trabalhistas, estão obrigados à retenção e posteriores recolhimentos aos cofres 
públicos, do Imposto de Renda retido na fonte sobre salários e demais rendimentos 
pagos na folha de pagamento, como qualquer outra entidade que se utiliza do pessoal 
assalariado. 

 

Segundo o Ministério do Trabalho  

 

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) tem por objetivo o suprimento às 
necessidades de controle da atividade trabalhista no país, para identificação dos 
trabalhadores com direito ao recebimento do Abono Salarial.  
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como 
registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes 
aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 

 

Segundo a Receita Federal a: 
 

A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf é a declaração feita 
pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil: 
- Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País; 
- O valor do imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos 
pagos ou creditados para seus beneficiários; 
- O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no 
exterior; 
- Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial. 

 

 

2.17. TERCEIRIZAÇÃO 
 

 

Como dito no estudo o condomínio pode contratar uma empresa terceirizada de serviços 

para efetuar os mesmos trabalhos que de um contratado. 

Segundo Castelo Neto (2008 p.41-42)  

 

Um ponto de suma importância na administração de condomínios é exatamente a 
terceirização de mão de obra nos serviços de portaria e zeladoria. O condomínio ao 
contratar uma empresa de terceirização de mão de obra ou autônomos deve estar 
sempre atento em relação ao respeito, por parte da empresa, das obrigações fiscais e 
trabalhistas incidentes na prestação dos serviços. 
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A contratação de serviços sendo de pessoa jurídica ou física fica sujeita a obrigações 

fiscais enquadrada a cada uma. 

 

 

2.18. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

 

As entidades devem apresentar demonstrações contábeis a todos seus interessados para 

evidenciar seu patrimônio e sua saúde financeiro-econômica. As demonstrações contábeis 

devido a sua transparência transmitem segurança para futuras decisões. 

A Lei 10.406/2002 do Código Civil obriga a prestação de contas do síndico aos 

condôminos, a mesma é apresentada através de relatórios de entradas e saídas, consideradas 

balancete ou demonstração mensal. 

 

A grande maioria dos condomínios residenciais apresenta os seus demonstrativos 
mensais de prestações de contas aos condôminos em forma de uma relação 
(denominada de balancete ou demonstração mensal) contendo os recebimentos e 
pagamentos do mês, apuração dos saldos finais e uma relação dos condôminos em 
atraso, com os respectivos valores principais da dívida. Dessa forma os condôminos 
não são informados quanto a real posição dos bens, direitos e obrigações do 
condomínio. (FARBER e SEGRETI, 2002, p.15) 

 

Castelo Neto (2008, p.22) menciona que  

 

Os condomínios são dispensados da escrituração contábil completa, conforme dita a 
legislação de Imposto de Renda. Para as prestações de contas pode-se utilizar o regime 
de caixa ou o de competência. O primeiro só reconhece o fato no momento em que 
ocorre o efetivo pagamento ou recebimento. O segundo se adequa melhor nas práticas 
contábeis, estando de acordo com o princípio da competência, pois estão sendo 
contabilizadas todas as provisões, e a administração pode se preparar para os eventos 
que serão pagos no futuro, como por exemplo, 13º salário, férias, obrigações sociais, 
sentenças judiciais, etc. 
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2.19. BALANÇO PATRIMONIAL 
 

 

O Balanço Patrimonial é a visão detalhada de todos os bens, direitos e obrigações 

pertencentes a um ente. Mostrando de forma explícita o financeiro e patrimônio de uma 

entidade, seja ela com fins ou não lucrativos 

  

O termo balanço decorre do equilíbrio Ativo = Passivo + PL, ou da igualdade 
Aplicações = Origens. Parte da idéia de uma balança de dois pratos, onde sempre 
encontramos a igualdade. Só que, em vez de denominarmos balança (assim como 
Balança Comercial), denominamos no masculino: Balanço. 
A expressão patrimonial origina-se do Patrimônio Global da empresa, ou seja, o 
conjunto de bens, direitos e obrigações. Dá origina-se a expressão: Patrimônio 
Líquido, que significa a parte residual do patrimônio, a riqueza liquida da empresa 
num processo de continuidade, a Situação Liquida. (IUDÍCIBUS E MARION, 2011, 
p.19) 

 

Segundo Cunha (2010, p.34)  
 

O balanço tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa 
em determinada data, representando, portando, uma posição estática. Além disso, os 
direitos e bens que comporão o patrimônio deverão estar dispostos em ordem 
decrescente de liquidez, enquanto as obrigações serão dispostas conforme sua 
exigibilidade. 

 

O mesmo autor cita que “por meio do balanço patrimonial, é possível projetar 

resultados, por meio de uma série histórica sólida, de modo que a previsão orçamentária reflita 

a realidade da sociedade.” 
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Modelo de Balanço Patrimonial Condominial:  

ATIVO  PASSIVO  

      ATIVO CIRCULANTE          PASSIVO CIRCULANTE  

Disponível  Fornecedores  
                            Caixa                           Material de limpeza 

                            Fundo Fixo ou de Reserva                           Material Administrativo 
                            Bancos   Obrigações Trabalhistas  
                                   Depósitos Bancários                           Ordenados e Salários a pagar 
( -) Cheques emitidos e não compensados                           Pró-labore do síndico  

                                  Banco conta aplicação                           INSS a recolher 

Valores a receber                           IRRF a recolher 

                                   Inadimplentes                           FGTS a pagar 

Outros Créditos                            Provisões para férias  

                                   Adiantamentos a Empregados                           Provisões para 13º Salário e encargos 
                                   Antecipação de Férias Concessionárias  
                                   Antecipação de 13º Salário                           Energia Elétrica 
Outras contas a receber                            Água e Esgoto 

 Almoxarifado                           Telefonia 
                           Material de consumo                            Gás 

                                  Material de Limpeza Outras Obrigações  
                                  Matéria de Manutenção                           IPTU a pagar 

                                  Material Administrativo Serviços Terceirizados  
Despesas pagas antecipadamente                          Serviço de manutenção e conservação predial 

                          Seguros a apropriar Serviço de manutenção e conservação de equipamentos 
                          Assinaturas de jornais, revistas a apropriar                          Serviço de dedetização  

      ATIVO NÃO CIRCULANTE                           Serviço de Assessoria Condominial  

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          Serviço de limpeza 
                           Valores a receber a longo prazo Taxas condominiais pagas antecipadamente  
                           Aplicações financeiras a longo prazo                          Serviço de vigilância  
                           Despesas Pagas Antecipadamente Empréstimos e Financiamentos  

Investimentos                           Empréstimos Bancários 
                          Terrenos para futura utilização                           Financiamentos de bens 

  Imobilizado   
                          Terrenos Provisões Contingenciais 

                          Edificações                           Indenização trabalhista  

( -) Depreciação acumulada- edificações  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  

                          Móveis e Utensílios  Empréstimos e Financiamentos 
( -) Depreciação acumulada- móveis e utensílios                             Empréstimos Bancários 
                          Máquinas e equipamentos                            Financiamentos de bens 

( -) Depreciação acumulada - máquinas e equipamentos                             Juros a pagar 

                          Construções em andamento  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

             Patrimônio Social 
             Superávit do Exercício 

  (- ) Deficit do exercício 
Fonte: Adaptado de Cunha (2010, p.612-63) pelos autores. 
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2.20. FLUXO DE CAIXA DIRETO 
 

 

A Demonstração do Fluxo de Caixa Direto tem como objetivo mostrar a movimentação 

de caixa e seus equivalentes, tudo que foi recebido e pago no período determinado. 

Segundo Iudícibus e Marion (2011, p. 113) a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 

indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o 

dinheiro que saiu do Caixa em determinado período e, ainda, o Resultado do Fluxo Financeiro. 

 

O Método Direto explica as entradas e saídas brutas de dinheiro dos principais 
componentes das atividades operacionais, como os recebimentos pelas vendas de 
produtos e serviços e os pagamentos dos fornecedores e empregados. O saldo final das 
operações expressa o volume liquido de caixa provido ou consumido pelas operações 
durante um período. Por fim, a demonstração fluxo de caixa direto tem sua 
movimentação dividida em três atividades: operacionais, de investimento e de 
financiamento. (CUNHA, 2010, p.36) 

 

Segundo a Martins, Gelbcke, Santos e Iudícibus (2013, p.659) ao utilizarem o método 

direto, devem detalhar os fluxos das operações, no mínimo, nas classes seguintes: 

 

 Recebimentos de clientes, incluindo os recebimentos de arrendatários, 
concessionários e similares; 

 Recebimento de juros e dividendos; 
 Outros recebimentos das operações, se houver; 
 Pagamentos a empregados e a fornecedores de produtos e serviços, aí incluídos 

segurança, propaganda, publicidade e similares; 
 Juros pagos; 
 Impostos pagos; 
 Outros pagamentos das operações, se houver; 

 

Nos condomínios os recebimentos serão as quotas condominiais, e os pagamentos 

serão referentes a funcionários, prestadores de serviços. 
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Modelo da Demonstração de Fluxo de Caixa Direto condominial: 

 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Recebimentos  

Quotas condominiais 

Fundo de reserva 

Juros de aplicações financeiras 

Multas sobre atrasos 

Água e esgoto 

Energia Elétrica 

Gás 

Aluguel do Salão de Festas 
Pagamentos 

Fornecedores 

Salários 

Pró-labore do Síndico 

Encargos Trabalhistas (INSS, FGTS, IRRF) 

Concessionárias (Água e esgoto, Energia Elétrica, Gás e Telefone) 

Serviços de Manutenção e conservação (predial e equipamentos) 
Serviços Terceirizados 

Dedetização  
Limpeza 
Vigilância 
Assessoria condominial 
Juros do Financiamento (empréstimos) 

Taxa bancária 
ATIVIDADES OPERACIONAIS (ATRASADAS) 

Idem "atividades operacionais" 
ATIVIDADES OPERACIONAIS (ANTECIPADAS) 
Idem "atividades operacionais" 

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

Recebimentos  

Venda de imobilizado 
Pagamentos 

Compra de imobilizado (terreno, edificação, etc) 

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

Recebimentos  

Contratação de empréstimos 
Pagamentos 

Liquidação de empréstimos (exceto juros) 

CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

AUMENTO LÍQUIDO DO E EQUIVALENTE DE CAIXA 

SALDO INICIAL DO CAIXA 

SALDO FINAL DO CAIXA 
Fonte: Adaptado de Cunha (2010, p.64) pelos autores. 
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2.21. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
 

  

Possui a finalidade de apresentar lucro ou prejuízo de uma empresa, mostrando a saúde 

financeira de uma entidade. 

Segundo Oliveira, Chieregato, Perez Junior e Gomes (2014, p.37)é regulamentada pelo 

art. 187 da Lei nº 6.404/76, como segue: 

 

Art. 187. A Demonstração do Resultado do Exercício discriminará: 
 A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e 
os impostos; 
 A receita liquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 
vendidos e o lucro bruto; 
 As despesas com vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas 
financeiras, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais; 
 O lucro e prejuízo operacional e as receitas e despesas não operacionais; 
 O resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da contribuição social e 
as provisões para tais tributos; 
 As participações de debêntures, empregados, administradores e partes 
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou 
previdência de empregados 
 O lucro ou prejuízo líquido do exercício e seu montante por ação do capital 
social. 
Na determinação do resultado do exercício, serão computados 
 As receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua 
realização em moeda; e 
 Os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a 
essas receitas e rendimentos. 
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Modelo para DRE condominial: 

 

Ano Atual 
Ano 

Anterior 

RECEITA (1+2) R$ 0,00 R$ 0,00 

  
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (1) R$ 0,00 R$ 0,00 

(+) Receitas Ordinárias 
  

(+) Receitas Extraordinárias 
  

(-) Cobranças indevidas   
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 0,00 R$ 0,00 

  
  

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS(2) R$ 0,00 R$ 0,00 

(+) Resultado na Baixa de Bens Imobilizado   

DESPESAS (3+4) R$ 0,00 R$ 0,00 

  
  

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (3) R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) Despesas com Pessoal   
(-) Despesas com Concessionárias   
(-) Despesas com Manutenção   
(-) Despesas Administrativas   
(-) Despesas Gerais   

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO (4) R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) Despesas Financeiras   
(+) Receitas Financeiras   

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (5) R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) Resultado na Baixa de Bens Imobilizado   

(=) SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO R$ 0,00 R$ 0,00 
Fonte: Os autores (2016) 
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3. METODOLOGIA 
 

 

Neste estudo busca-se analisar todas as informações em torno do tema escolhido: 

 

Um bom tema é aquele que possui fontes para coleta de dados e consulta, devendo ser 
relevante e ter quadro metodológico que possibilita o seu desenvolvimento, com áreas 
que ainda possam ser exploradas, levando em consideração a preferência do autor, de 
acordo com as próprias inclinações e possibilidades, objetivando descobrir um 
problema que mereça investigação científica. (GOLÇALVES, 2008, p 20) 

 

A pesquisa adotada no estudo será de caráter bibliográfico para desenvolver mais 

conhecimento sobre o tema, os quais são encontrados em apostilas, revistas, teses, monografias, 

livros, Novo Código Civil e Lei Federal. 

  

A pesquisa bibliográfica, ou de fonte secundárias, abrange toda bibliografia já tornada 
pública em relação ao tema de estudo. [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em 
contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, 
inclusive conferencia seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma 
forma, quer publicadas, quer gravadas.  
[...] 
A pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 
assunto, mas propicie o exame de um tema sobre novo enfoque ou abordagem 
chegando a conclusões inovadoras. (MARCONI E LAKATOS, 2010, p. 166) 

 

Utilizam-se os métodos de pesquisa qualitativa e explicativa para expor informações 

relevantes de forma que consiga transparecer as questões analisadas. Na pesquisa qualitativa: 

 

Na pesquisa qualitativa, primeiramente faz-se a coleta dos dados a fim de poder 
elaborar a “teoria base”, ou seja, o conjunto de conceitos, princípios e significados. O 
esquema conceitual pode ser uma teoria elaborada, com um ou mais constructos. 
Desse modo, faz-se necessário correlacionar a pesquisa com o universo teórico. 
A finalidade da pesquisa cientifica não é apenas a de fazer um relatório ou descrição 
dos dados pesquisados empiricamente, mas relatar o desenvolvimento de um caráter 
interpretativo no que se refere aos dados obtidos. (MARCONI, LAKATOS, 2011, p. 
272) 

 

Na pesquisa exploratória: 
  

Realizam-se estudos exploratórios, normalmente quando o objetivo é examinar um 
tema ou problema de pesquisa pouco estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não 
foi abordado antes. (SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 2006, p. 99) 
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Tratando-se do estudo de caso foi necessária a coleta de dados junto à assessoria 

contábil do Condomínio Edifício Caravelas. 
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4. ESTUDO DE CASO 
 

 

Neste capitulo será abordado à distinção do condomínio, a composição administrativa, 

confecção de previsão orçamentária, elaboração das cotas condominiais, demonstrativos 

financeiros. E através deste estudo, apresentar a importância das demonstrações contábeis. 

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

O condomínio que é estudado situa-se no estado do Rio de Janeiro, localizado na 

Avenida Almirante Jair Toscano de Brito, nº 30 – Praia da Chácaras – Angra dos Reis é regido 

pela Lei 4.591/64, o Código Civil, Convenção Condominial e Regimento Interno.  Este 

prédio é exclusivamente residencial. 

Composto de colunas e 4 (quatro) andares, perfazendo um total de 32 (trinta e duas) 

unidades, numeradas de 101 a 108, 201 a 208, 301 a 308 e 401 a 408, e 44 (quarenta e quatro) 

vagas de veículos nas colunas. 

 

 

4.2. COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

Dita no capítulo IV da Convenção do Condomínio, “a administração do Edifício caberá 

a um síndico, condomínio ou não, eleito em Assembleia Geral Ordinária pelo prazo de um ano, 

podendo ser reeleito.” 

§ 1º Juntamente com o síndico será eleito um subsíndico, pela Assembleia, que além do 

substituir o síndico em suas faltas e impedimentos, com ele cooperar na Administração do 

prédio.  

Na administração do Edifício Caravelas encontra-se um síndico, subsíndico e a 

administradora responsável pela contabilidade e assessoria fiscal/ trabalhista. 

Destaca-se que o síndico possui isenção da cota condominial, mas não do fundo de 

reserva. 
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4.3. FUNCIONÁRIOS 
 

 

O condomínio possui 5 funcionários, sendo 4 porteiros e 1 zelador em regime de CLT 

(consolidação das leis trabalhista). De acordo com as leis trabalhistas os porteiros em sua folha 

de pagamentos são incluídos 20% de adicional noturno, 50% de hora extra intrajornada, 

domingo/feriado trabalhado 100% e repouso remunerado. E o zelador além dos direitos citados 

recebe 20% de adicional de insalubridade. 

 

 

4.4. TAXA CONDOMINIAL 
 

 

A porcentagem da fração ideal é que define a taxa condominial de cada unidade. No 

condomínio em estudo a fração ideal foi determinada na Convenção Condominial, e abrange 

área privativa, o apartamento, a garagem, e as áreas comuns do prédio, como elevadores, 

corredores, lazer, entre outros. 

De acordo com Marques a fração ideal é calculada 

Formula utilizada: FI = (Ater x Aund)/ At und. Sendo, Fração Ideal da unidade = FI; 

Área total do terreno – AterÁrea da Unidade Residencial em questão – Aund; Área total 

construída das unidades – At. 

Segundo ao 4º artigo da Convenção, a fração ideal é dividida da seguinte forma 
 

Tabela 2: Fração ideal de cota de condomínio 
 

Unidades Fração Ideal % 

101 0,030874 

102 0,030874 

103 0,030891 

104 0,030891 

105 0,024365 

106 0,024365 

107 0,024613 

108 0,024613 

201 0,030874 

202 0,030874 

203 0,030891 

Continua 
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204 0,030891 

205 0,024365 

206 0,024365 

207 0,024613 

208 0,024613 

301 0,030874 

302 0,030874 

303 0,030891 

304 0,030891 

305 0,024365 

306 0,024365 

307 0,024613 

308 0,024613 

401 0,030874 

402 0,030874 

403 0,030891 

404 0,030891 

405 0,024365 

406 0,024365 

407 0,024613 

408 0,024613 

44 vagas na garagem 0,002592 
                            Fonte: Os autores, 2016. 

 

 

4.5. RECEITAS DE CONDOMÍNIO 
 

 

As receitas condominiais são as taxas condominiais orçadas na previsão orçamentária, 

pagas mensalmente pelo condômino. As receitas do condomínio em estudo são fixas, de acordo 

com a fração ideal de cada unidade. 

Destaca-se que a cota condominial vem inclusa o fundo de reserva, o qual não pode ser 

utilizado para gastos para manutenção do condomínio mensal, como água e esgoto, seguro, 

energia elétrica, honorários contábeis, manutenções prediais, despesas e tarifas bancárias, 

material de limpeza. O fundo de reserva só poderá ser utilizado em casos emergências. 
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4.6. DESPESAS 
 

 

As despesas condominiais ordinárias são base para cálculo das receitas ordinárias. As 

despesas extraordinárias neste condomínio são apagas através de rateio dentro de quinze dias, a 

contar da data da Assembleia que a autorizar. 

 

 

4.7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

As cotas condominiais são calculas pela administradora através de uma previsão 

orçamentária apresentada e aprovada em assembleia pelos condôminos.  

É calculada anualmente, utilizando as despesas ocorridas no ano anterior como base 

para ano vigente. Uma vez que, a administradora calcula a porcentagem da inflação em cima 

das despesas ocorridas para a previsão orçamentária para o próximo ano. 

 

Demonstração 1: Previsão Orçamentária 

Previsão Orçamentária  out/15 

Despesas Ordinárias  
 Com Pessoal     

 
Salário R$ 7.620,00 

58% 

Férias R$ 847,00 

13º salário  R$ 635,00 

INSS R$ 2.503,00 

FGTS R$ 728,00 

 
PIS R$ 91,00 

Cesta básica  R$ 800,00 

 
Medicina do Trabalho R$ 100,00 

TOTAL R$ 13.324,00 

Com Concessionárias      

 
Energia Elétrica  R$ 810,00 

16% 
Água e Esgoto R$ 2.800,00 

 
Telefone R$ 70,00 

TOTAL  R$ 3.680,00 

Com Manutenção e Serv. Operacionais   

 
Elevador R$ 600,00 7% 

Continua 
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Material de Higiene e Limpeza  R$ 250,00 

Manutenção Predial  R$ 600,00 

 
Manutenção de CFTV R$ 100,00 

TOTAL R$ 1.550,00 

Monitoramento  

 
Manutenção Diversos R$ 200,00 

2% 
Internet e Tv a Cabo  R$ 210,00 

 
Manutenção de Extintores  R$ 120,00 

TOTAL R$ 530,00 

Com Administração          

 
Despesas bancárias R$ 70,00 

17% 

Tarifa de Cobrança R$ 125,00 

Pro- Labore Síndico R$ 880,00 

 
Honorários Contábeis R$ 1.095,00 

Seguro Obrigatório R$ 250,00 

 

Xerox e Impressoras e Desp 
Cartorária R$ 105,00 

Despesas com Café R$ 40,00 

Contr. Assistencial R$ 40,00 

 
Material de Escritório    R$ 10,00 

Outras  R$ 1.200,00 

TOTAL R$ 3.815,00 

Despesas Diversas  

 
Enfeites Natalinos R$ 100,00 

0% 
TOTAL R$ 100,00 

Total Despesas R$ 22.999,00 100% 
Fonte: Os autores, 2016 

 
Observa-se que as despesas com funcionários são mais de 50% do valor total. 

 

  

4.8. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 

A administradora tem a obrigação mensal de elaborar e enviar os balancetes ao síndico e 

dos demais condôminos.  E anualmente o mesmo durante a Assembleia Geral Ordinária tem 

obrigatoriedade de apresentar a prestação de contas.  

A prestação de contas é apresentada através de demonstrativos de despesas e receitas 

segundo o regime de caixa. 
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Demonstração 2: Receitas e Despesas 

015A CONDOMINÍO DO EDIFICIO CARAVELAS 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 

De 01/10/2015 até 31/10/2015 
  Saldo em 30/09/2015   35.867,18 

Receitas % Valor 

Cotas de Condomínio do mês 68,65% 18.857,73 

Cotas de Condomínio do mês (venc. 11 /2015) 7,43% 2.042,21 

Juros 0,11% 30,16 
Multas 0,28% 76,36 

      Fundo de Reserva 7,19% 1.976,27 

      Fundo de Reserva (venc. 11 /2015) 0,74% 204,22 

Acordos Extra-Judicial parc 2 de 4 vencto 05 a 09/2015 5,46% 1.500,00 

Acordos Extra-Judicial parc. 2 de 2 vencto 05 a 09/2015 10,13% 2.783,44 

Outras Receitas 
  

Outras Receitas 0,00% 0,48 

Total de Receitas 
 

27.470,87 

Despesas % Valor 

      Com Pessoal 24,47% 8.130,00 

Salário 09/2015(incluso difer.acordo coletivo) 
  

Salário 10/2015 19,29% 6.408,00 

            INSS 09/2015 9,37% 3.112,70 

            FGTS 09/2015 2,11% 701,46 

            PIS 09/2015 0,26% 87,68 

CestaBásica 10/2015 2,35% 780,00 

Medicina do Trabalho 09/2015 0,30% 99,00 

Serviços Prestados 09/2015 Sr Inacio 2,71% 900,00 

      Com Concessionárias 
  

Energia elétrica 09/2015 3,41% 1.133,21 

Água e Esgoto Sta Rita 10/2015 3,93% 1.304,09 

Água e EsgotoToscano de Brito10/2015 10,84% 3.600,06 

Telefone 07/2015 0,20% 65,75 

Telefone 09/2015 0,20% 66,72 

      Com Manutenção e Serv. Operacionais 
  

Elevador 08/2015 1,78% 590,89 

Elevador 09/2015 1,78% 590,89 

Manutenção Diversas Baiaco 0,74% 246,14 

Manutenção de Extintores Extinourti 3,91% 1.300,00 

      Com Administração 
  

Despesas bancárias 0,18% 59,37 

Tarifa de cobrança 0,44% 145,00 

Honorários Contábeis 09/2015 3,61% 1.200,00 

Juros Elevadores 0,58% 192,52 

Coroa de flores 0,75% 250,00 

Construção em Andamento 
  

Reforma de Elevadores Parc. 7 de 8 3,39% 1.127,38 

Reforma de Elevadores Parc. 8 de 8 3,39% 1.127,38 

Total de Despesas  33.218,24 

  Saldo 30/10/2015 30.119,81 
Fonte: R.R.Teodoro Assessoria Contábil, 2015. 
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Observa-se que na demonstração contábil pelo regime de caixa, não é comprovado se o 

condomínio possui cotas condominiais a receber, tanto por inadimplência ou para o próximo 

mês, quais obrigações a serem pagas e, principalmente, não apresenta se a entidade obteve 

superávit ou déficit. 

Neste estudo de caso serão abordadas demonstrações contábeis que evidenciem o 

patrimônio do condomínio, sendo as Demonstração de Resultado do Exercício, Balanço 

Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa, segundo o regime de competência.  

Os valores destacados nas demonstrações serão referentes ao mês Outubro/2015. 

 

Demonstração3: Resultado do Exercício 

out/15 

RECEITA  R$         25.299,00  

 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (1)  R$         25.299,00  

(+) Receitas Ordinárias  R$            22.999,00  

(+) Receitas de Fundo de Reserva  R$              2.300,00  

(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  R$            25.299,00  

  
 

DESPESAS (3+4) -R$         23.129,16  
  

 
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (3) -R$         22.839,27  

(-) Despesas com Pessoal -R$            12.075,27  

(-) Despesas com Concessionárias -R$             6.020,81  

(-) Despesas com Manutenção -R$             3.293,19  

(-) Despesas Administrativas -R$             1.200,00  

(-) Despesas Gerais -R$                250,00  

(+/-)RESULTADO FINANCEIRO (4) -R$              289,89  

(-)Despesas Financeiras -R$                396,89  

(+) Receitas Financeiras  R$                107,00  

(=) SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO  R$           2.169,84  
Fonte: Os autores, 2016 

 

Destaca-se que o fundo de reserva é considerado como receita, pois é uma entrada 

inclusa na cota condominial, todavia, o síndico ao detectar o seu recebimento deve transferir 

para conta específica de aplicações, separando das receitas ordinárias. 

Nota-se que na demonstração apresentada, a administração do condomínio observará 

que o condomínio não obteve um superávit significativo, alertando que caso ocorra uma 

despesa ordinária elevada, poderá provocar um desequilíbrio financeiro e, consequentemente, 

terá que arrecadar cota extraordinária. Observa-se que somente com o balancete o síndico teria 
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que dificuldades de esclarecer porquê de uma verba extra, obrigando-o a convocar uma 

assembleia geral para tratar do assunto. 

 

Demonstração 4: Balanço Patrimonial 

Fonte: Adaptado de Cunha (2010, p.62-63) pelos autores 

 

Através do Balanço Patrimonial a administração poderá observar quais são seus 

recebimentos e gastos futuros, podendo controlar a inadimplência, visto que todo mês será 

destacado no Ativo Circulante o saldo de cotas condominiais a receber, e controlar seus gastos 

pelo Passivo Circulante, através dos valores a pagar, vez que no balancete pelo regime de caixa, 

tais valores não são evidenciados. Para o controle de inadimplência o síndico todo final do mês 

tem que solicitar a assessoria financeira/contábil imprimir demonstrações de inadimplência 

extra para saber qual saldo de cota que está em aberto.  

 Out/2015 
ATIVO  R$53.172,38 
ATIVO CIRCULANTE  R$     53.172,38 
Disponível  R$30.119,81 
                            Caixa R$        395,19 
                            Bancos  R$        155,95 
                                  Banco conta aplicação (Fundo Reserva) R$29.568,67 
Valores a receber R$23.052,57 
                                   Cotas de Condomínio R$23.052,57 
PASSIVO  R$53.172,38 
PASSIVO CIRCULANTE  R$     8.951,01 
 Obrigações Trabalhistas  R$     4.887,31 
                          Ordenados e Salários a pagar R$        900,00 
                          PIS a recolher R$          67,94 
                          INSS a recolher R$      2.335,42 
                          FGTS a pagar R$        543,52 
                          Provisões para férias  R$        432,42 
                          Provisões para 13º Salário R$        608,01 
Concessionárias  R$     1.116,66 
                          Energia Elétrica R$      1.047,35 
                          Telefonia R$          69,31 
Serviços terceirizados  R$     2.947,05 
                         Serviço de manutenção e conservação predial R$      1.747,05 
                         Serviço de Assessoria Condominial  R$      1.200,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  R$44.221,36 
Fundo Fixo ou de Reserva R$42.051,52 
           Superávit do Exercício R$     2.169,84 
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Destaca-se que fundo de reserva no patrimônio líquido é referente ao saldo anterior do 

mês de setembro, sendo calculado da seguinte forma: Saldo Anterior + Receitas mensais – 

Despesas mensais = Saldo do Fundo de Reserva PL.  

 

Demonstração 5: Fluxo de Caixa Direto 

out/15 

ATIVIDADES OPERACIONAIS -R$         5.747,37  

Recebimentos   R$       27.470,87  

Quotas condominiais  R$       20.899,94  

Fundo de reserva  R$         2.180,49  

Acordos Judiciais  R$         4.283,44  

Multas sobre atrasos  R$            107,00  

Pagamentos -R$       33.218,24  

Salários -R$       16.218,00  

Medicina do Trabalho -R$              99,00  

Encargos Trabalhistas (INSS, FGTS, PIS) -R$         3.901,84  

Concessionárias (Água e esgoto, Energia Elétrica, Gás e Telefone) -R$         6.169,83  

Serviços de Manutenção e conservação (predial e equipamentos) -R$         2.727,92  

Reformas de Elevadores -R$         2.254,76  

Assessoria condominial -R$         1.200,00  

Taxa bancária -R$            396,89  

Outras Despesas Operacionais -R$            250,00  

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -R$         5.747,37 

AUMENTO LÍQUIDO DO E EQUIVALENTE DE CAIXA -R$         5.747,37  

SALDO INICIAL DO CAIXA  R$       35.867,18  

SALDO FINAL DO CAIXA  R$       30.119,81  
Fonte: Fonte: Adaptado de Cunha (2010, p.64) pelos autores 

  

Na Demonstração Fluxo de Caixa Direto são comprovadas as entradas e saídas 

incorridas no determinado mês. As arrecadações podem ser de meses anteriores ou 

subsequentes, e os gastos da mesma forma. No estudo em análise, nota-se que o Condomínio 

Caravelas possuiu um saldo de caixa líquido negativo, afirmando que as cotas ordinárias junto 

com o fundo de reserva não são suficientes para suprir as despesas ordinárias, devendo lembrar 

que o fundo de reserva não é consumido em despesas ordinárias, e sim em caso de 

emergências. Deste modo, o saldo negativo seria bem maior.  

Conclui-se com a análise da demonstração fluxo do caixa apresentada, o Condomínio 

Edifício Caravelas possui um saldo de inadimplência alto ou é preciso haver ajustes nas cotas 

ordinárias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Foi atingido o objetivo do estudo de apresentar as demonstrações contábeis 

condominiais do Edifício Caravelas seguidas pelo o regime de competência. 

A pergunta da pesquisa foi: Como a contabilidade condominial pode melhorar a 

informação das prestações de contas? 

Em busca de respondê-la ressalta-se que a contabilidade tem o objetivo de registrar 

todos os fatos que afetam o patrimônio e o financeiro de uma entidade, tendo como objeto o 

patrimônio que são os bens, direitos e obrigações. Sendo assim, todo ente que possui qualquer 

movimentação financeira mesmo não possuindo fins lucrativos, tem a necessidade de 

apresentar uma contabilidade, uma vez que a mesma apresenta com transparência todos eventos 

ocorridos na entidade. 

Através da demonstração de receitas e despesas apresentadas pelo Condomínio Edifício 

Caravelas sua administração não possui uma visão de despesas futuras, como décimo terceiro, 

férias, fornecedores, manutenções, entre outros. E também do seu patrimônio, como superávit e 

imobilizado. 

Observou-se que o Balanço Patrimonial possui o objetivo de mostrar o patrimônio, 

nisso pelo estudo de caso foi destacado os direitos e obrigações do mês de outubro de 2015. A 

Demonstração de Resultado tem a finalidade de mostrar os recebimentos, custos/despesas 

esperados, independentes se foram incorridos ou não. No estudo a DRE apresentou superávit 

pouco significativo para um condomínio com 32 unidades, mostrando que uma alta despesa 

ordinária acarretará um déficit, conseqüentemente um desequilíbrio financeiro. A 

Demonstração de Fluxo de Caixa Direto possui o objetivo de apresentar todas as 

movimentações no caixa e seus equivalentes incorridas num período. No estudo a DFC exibiu 

um saldo líquido de caixa negativo, evidenciando que as receitas ocorridas no mês não foram 

suficientes para suprir os custos/despesas. 

Analisou-se que a prestação de contas através do balancete não auxilia a administração 

do condomínio a possuir decisões futuras, visto como as demonstrações de receitas e despesas 

apresentadas nas prestações de contas são mensais, não possuindo uma sequência. O que ocorre 

naquele determinado mês, não será levado para o próximo, perdendo o controle do patrimônio. 

Com as demonstrações contábeis apresentadas há mais ferramentas de análise das ocorrências 

do período observado como do posterior, dando mais garantia a administração do condomínio, 

aos condôminos e a assessoria na questão financeira/patrimonial do condomínio. 
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Salientou com todas as observações acima que a contabilidade através de seus 

princípios e conceitos se torna um importante guia para a administração do condomínio, devido 

a sua transparência e segurança. 

Verificou-se durante a pesquisa que a NBC para Entidades sem Fins Lucrativos obriga a 

apresentação das demonstrações contábeis, contudo, mesmo os condomínios se enquadrando na 

norma o mesmo não adota procedimentos contábeis, todavia se seguissem haveria mais 

garantia para futuras tomadas de decisões. 

Observou-se pela pesquisa que existem poucas edições contábeis que abordam sobre o 

assunto, deixando as administradoras e as partes internas dos condomínios a viverem ofuscados 

e com risco de cometerem erros, que podem prejudicar seu ambiente de moradia.  

Por fim, foi observado no estudo que todas as partes envolvidas, principalmente, o 

síndico e os condôminos devem exigir que as prestações de contas sejam mais detalhadas, visto 

que é o dinheiro deles que está sendo aplicado naquela instituição. 
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