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Apresentação

A finalidade desta obra é transmitir informações e orientações sobre 
a necessidade de manutenção sistemática em condomínios residenciais 
verticais e horizontais, empreendimentos comerciais, prédios públicos 
e qualquer outra edificação, estabelecendo as condições de desempenho 
quanto à segurança, durabilidade, conforto e garantia das edificações.

A manutenção, seja ela preditiva, preventiva ou corretiva, trata 
de intervenção na edificação e em seus sistemas, elementos ou com-
ponentes constituintes, que não seja caracterizada como reforma ou 
modernização, pois visam estritamente manter as condições existentes, 
sem mudança de função visando garantir suas melhores condições de 
habitabilidade e segurança.

A realização da manutenção, quando interferir nos sistemas ou na 
segurança da edificação, deve ser acompanhada por profissional habi-
litado (engenheiro civil, eletricista, mecânico, químico ou arquiteto) e 
atender à legislação e normalização técnica, bem como ter sua aprova-
ção nos órgãos pertinentes.

Nesta obra estão abordados os sintomas, causas e correções das 
principais falhas, erros e desconformidades nos prédios, considerando 
sua idade no que tange à perda da capacidade natural da função, por ul-
trapassar o prazo de validade do sistema e/ou pela falta de manutenção 
e/ou, ainda, pelo mau uso dos sistemas funcionais, seja pelos usuários, 
seja por terceiros.
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A experiência profissional dos autores, engenheiros e arquitetos 
das mais variadas especialidades, em vários tipos de empreendimentos, 
mostra que, muitas vezes, pequenas providências, pequenas ações dos 
gestores de uma edificação podem fazer a diferença na qualidade, no 
custo e na segurança do uso e manutenção daquele ativo que está sob 
sua responsabilidade.

As normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) são norteadoras das ações desses profissionais, que atuam no 
apoio à gestão de empreendimentos, através da ação direta de manu-
tenção e na elaboração de manuais, especificações, inclusive participan-
do da elaboração das próprias normas técnicas. Ressalte-se a importan-
te norma NBR 16747:2020 - Inspeção Predial: Diretrizes, Conceitos, 
Terminologia e Procedimento, que regulamenta a Inspeção Predial.

Um edifício bem administrado tende a possuir menos defeitos 
e raras manifestações patológicas, o que implica, também, numa re-
lação mais harmoniosa entre os usuários, moradores, funcionários,  
terceirizados e afins, assim como menores custos operacionais e maior 
segurança.
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Prefácio

Luis Edmundo Prado de Campos1

Como diz um velho ditado popular “é muito melhor prevenir que 
remediar”, que é muito aplicado na Engenharia. Através de uma ma-
nutenção, principalmente preventiva, pode-se aumentar a vida útil das 
construções, tornando mais barata a manutenção e mais segura a edifi-
cação. Este livro, escrito por amigos e amigas engenheiros e arquitetos, 
vem esclarecer e conscientizar a sociedade de que os empreendimentos 
precisam de manutenção, da mesma maneira como fazemos a revisão 
do nosso carro ou o checkup médico. Enfim, é preciso cuidar dos nossos 
prédios, sejam eles comerciais ou residenciais, públicos ou privados, 
para a segurança de todos e aumento da sua vida útil.

Temos leis e normas que determinam a obrigatoriedade de fazer 
a manutenção predial periodicamente, com prazos variando de acordo 
com as cidades ou estados que as fizeram. Tão importante quanto a 
legislação é o entendimento dos proprietários, gestores e síndicos, de 
que cuidar das edificações de forma preventiva faz bem para o aumento 

1 Engenheiro Civil (UFBA 1980). Mestre em Engenharia Civil - Geotecnia (PUCRJ 
1984). Professor da EPUFBA (1980-2018); Diretor (2008-2016); Coordenador do Labo-
ratório de Geotecnia (1984-2018). Presidente do Conselho Deliberativo do IPB (2013-
2014). Consultor em Geotecnia; Voluntário da Codesal/BA. 
E-mail: luisedmundocampos@gmail.com
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da vida útil da edificação, para a diminuição dos custos patrimoniais e 
operacionais, e para a segurança de quem usufrui daquele espaço. 

Visitas periódicas de profissionais de engenharia e arquitetura po-
dem antecipar problemas, detectar a necessidade de reparos ainda nas 
fases iniciais e, portanto, evitar o desconforto de moradores ou comer-
ciantes com obras longas e que limitem o uso do equipamento. Evitar, 
também, o que é muito importante, grande desgaste nos prédios que 
podem leva-los a ruinas parciais ou totais causando grandes danos hu-
manos e/ou materiais, como tem sido noticiado com frequência cada 
vez maior.

Nas relações de trabalho é comum vermos gestores de empreen-
dimentos ou prédios residenciais terem contratos fixos com serviços 
de assessoria jurídica, contábil, entre outras. Por que não ter o melhor 
olhar para as atividades de engenharia? Ter uma assessoria técnica para 
realizar inspeções e vistorias periódicas, indicando, quando couber, 
pequenos reparos nos sistemas e equipamentos existentes é também 
uma forma de valorizar o trabalho do gestor e, acima de tudo, manter 
o ambiente seguro e evitar custos elevados de manutenção corretiva. 
Os profissionais de engenharia também precisam estar atentos a isso e 
ofertar tais serviços de forma responsável e otimizada.

Neste contexto não podemos deixar de falar da importância de os 
profissionais estarem devidamente registrados e habilitados. Se tem En-
genharia, tem que ter profissionais da engenharia com registro no CREA 
e com a devida habilitação para prestar o serviço contratado. 

Precisamos falar sobre isso. É necessário chamar a atenção das pes-
soas para cuidar do bem comum, de espaços tão importantes na nossa 
vida, como a casa e o local de trabalho. 

Nossos sonhos não podem virar pesadelo por falta de cuidado. 

Quem cuida, tem por mais tempo e com mais tranquilidade!

Boa leitura!



13

Autores

Amarilio da Silva Mattos Junior

 (71) 98102-4115

 amarilio_mattos@hotmail.com 

Engenheiro Químico (UFBA 1980), Administrador (UCSal 1986), 
MBA (UFBA 1997) e pós-graduado em Avaliações e Perícias 
(UNIJORGE 2016). Appraisal Basic Principles (USA 2009). Presi-
dente do IBAPE-BA (2016 a 2019). Especialista em perícia judicial 
e extrajudicial de empreendimentos e engenharia industrial. Tra-
balhos premiados (COBREAP 2017). Docente, Palestrante, Instru-
tor e Consultor nas áreas de Avaliação e Perícia. 

Ana Mércia Lima dos Santos

 (71) 99741-3386

 anamercia.temma@gmail.com

Engenheira Eletricista (UNIJORGE 2007), pós-graduada em Siste-
ma Elétrico de Potência (WYDEM 2018). Cursando MBA em Ge-
renciamento de Projetos (FGV 2021). Perita judicial e extrajudicial. 
Experiência em manutenção elétrica, automação, projetos indus-
triais e construção civil. Sócia da TEMMA Engenharia e Consul-
toria Ltda. Docente em cursos de pós-graduação e eletrotécnico. 
Palestrante e Consultora em Engenharia Condominial.



14 Cuidados com as Edificações

Anderson de Jesus Santana 

 (71) 99125-0432

 andersonandroid@gmail.com

Analista de Sistema – UNIFACS. Especialista em Computação Fo-
rense e Pericia Digital – IPOG. Sócio da I3 Tecnologia  

Carmem Suely Teixeira Vieira

 (71) 99208-7768

 britovieira.pericia@gmail.com 

Arquiteta e Urbanista (UFBA 1989), pós-graduada Engenharia de 
Avaliações e Perícias (FTC/BA 2004) e Perícia, Auditoria e Ges-
tão Ambiental (FOC/SP 2004); Diretora do IBAPE/BA (2006-
2009). Palestrante Congresso de Gestão de Condomínios. Perita 
judicial e extrajudicial. Coordenadora do curso de pós-graduação 
Engenharia de Avaliações e Perícias (2008 - 2020); Sócia Gerente 
da BRITO VIEIRA.

César Augusto Ramos Daltro

 (71) 99688-8858

 cesardaltro@gmail.com

Engenheiro Civil, Tecnólogo Mecânico, Técnico Mecânico (UFBA/
IFBA), Administração de Negócios (UCSAL/CESEC), Pós-gradua-
do: Instalações Elétricas (USP).

Especialista em Gestão e Desenvolvimento de Projetos de Enge-
nharia atuando na área técnica, em especial nas áreas, civil, elétri-
ca e mecânica. Habilidade em soluções de engenharia através de 
projetos executivos e consultorias.



Autores 15

Claudio Ribeiro Celino

 (71) 99980-2111

 celino.claudio@gmail.com

Engenheiro Eletricista, Conselheiro do CREA-BA, pós-graduado 
em Engenharia de Telecomunicações e mestre em Administração. 
Especialista em infraestrutura de telecomunicações. Membro do 
grupo revisor das Instruções Técnicas IT41 e IT37 (Corpo de Bom-
beiros da Bahia, 2018). Docente, palestrante e consultor na área 
de Facilities, Manutenção Predial, Gestão Condominial e Síndico 
Profissional.

Darkson Fonseca Junior

 (71) 99662-2666

 darkson@dks.eng.br

Engenheiro Civil (UFBA), Professor, Perito, Especialista em Avalia-
ções e Perícias de Engenharia, Especialista em Engenharia Diag-
nóstica. Presidente do IBAPE/BA (2020 / 2022), conselheiro  do 
CREA/BA; Certificado no nível A pelo IBAPE NACIONAL.

Edson Silva Cunha

 (71) 99142-3001 

 edsonsilvacunha@gmail.com

Tecnólogo em Gestão Ambiental pela UNIFACS; Pós Graduado 
em Soluções Ambientais para Polos Industriais; Técnico em Segu-
rança do Trabalho; Especialista em Emergências Industriais; Espe-
cialista em Emergências no Transporte de Produtos Químicos Pe-
rigosos; Consultor; Auditor do COFIC; Professor da UFBA-CEEST.



16 Cuidados com as Edificações

Inálvaro Nazaré Soares

 (71) 99956-3263

 inalvaro@gmail.com

Engenheiro Civil, Especialista em Projetos de Prevenção e Com-
bate a Incêndio e Pânico, Avaliações Patrimoniais e Perícias Téc-
nicas de Engenharia judiciais e extrajudiciais, Gerenciamento de 
Riscos para Seguros, modelagem de Riscos. Treinamento para bri-
gadistas, bombeiros civis, funcionários de seguradoras e outros. 
Docente, Palestrante e consultor em Faculdades, Congressos, 
Fóruns, Feiras.

José Fidelis Augusto Sarno

 (71) 99617-5618

 jfidelis@engos.com.br

Engenheiro Civil (UFBA 1973), pós-graduado em Perícia, Auditoria 
e Gestão Ambiental (FOC/SP 2004). Perito judicial e extrajudi-
cial. Profissional Avaliador certificado no nível AAA pelo IBAPE 
NACIONAL. Sócio da Engos Engenharia Ltda. Instrutor em cursos 
de pós-graduação e do IBAPE.

Construtor; Diretor da CODEBA; Superintendente da SUCOM.

Marcelo Nascimento

 (71) 98199-9891

 mnascimento1979@gmail.com

Engenheiro Mecânico (ESTACIO 2015), Administrador de Empre-
sas (UCSAL 2004), pós-graduando em Avaliações e Perícias de 
Engenharia (UNIJORGE). Especialista em elevadores, com mais 
de 20 anos de experiência. Atua em projetos especiais para pla-
nos inclinados e teleféricos e como consultor em inspeções e pe-
rícias. Associado ao IBAPE/BA.



Autores 17

Marcos Hide

 (71) 99645-4545

 marcoshide@gmail.com 

Tecnólogo em Gestão Ambiental pela UNIFACS; administrador; 
empresário, diretor da Vertical Consultoria Condominial e G7 
Administração e Gestão Condominial; sócio criador da startup 
SpeedBoxLocker – armário logístico; especialista em gestão con-
dominial, projetos; planejamentos; Auditor SGQ / BVQi – Bureua 
Veritas e consultor empresarial e condominial; sindico externo, 
palestrante; escritor. 

Nelson Brágio Uzêda

 (71) 3242-9322

 uzeda@excelsiorseguros.com.br

Gestor e docente de Seguros, assessoria a Corretores, Empresas 
Públicas e Privadas. Diretor do Clube dos Seguradores da Bahia 
e do Sindicato das Seguradoras para Bahia, Sergipe e Tocantins. 
Superintendente da Cia Excelsior de Seguros, colunista da Revista 
e do Programa de rádio “Cadê o Síndico”. Docente, Palestrante e 
Consultor em âmbito nacional.

Paulo Victor Souza Carneiro

Engenheiro Civil - UFBA, Gerente Técnico/Comercial da Conim-
per Engenharia, Sócio da Fibra Forte Impermeabilização, Gerente 
Técnico/Comercial do Lojão da Impermeabilização, Especialista 
em sistemas de impermeabilizações convencionais, poliuréia, e 
poliuretano, especialista em recuperação estrutural, Consultor de 
Projetos de Impermeabilização da Paulo&Magalhães, Palestrante 
e professor em cursos de Impermeabilização.



Normas de manutenção e  
responsabilidades do 
administrador predial

Claudio Ribeiro Celino

1.1 A manutenção predial

Quem inicia a trajetória como síndico ou gerente predial, ge-
ralmente não faz ideia da dimensão que alcança os requisitos para a 
correta manutenção do seu condomínio. Na maioria das vezes nunca 
se deu conta que existia alguma norma para a atividade. Isso é nor-
mal, haja vista que os síndicos, via de regra, sempre foram proprietá-
rios moradores que, após passado o efeito do encantamento lançan-
do pela corretora de imóveis no stand de vendas, se veem em apuros 
no momento da primeira assembleia. Muitos nunca haviam morado 
em condomínio; quanto mais gerir uma comunidade e dar conta 
da operação e manutenção das suas instalações. Função aparente-
mente inofensiva, mas que traz consigo grande responsabilidade 

1
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civil e criminal, que não tolera o desconhecimento dos marinheiros de 
primeira viagem.  

Essa disciplina também é pouco conhecida 
por muitos engenheiros. Talvez porque não hajam 
muitas cadeiras aderentes ao tema oferecidas nas 
faculdades. Geralmente esse assunto é objeto de  
pós-graduação ou cursos livres de Manutenção 
Industrial ou Gestão de Facilidades. Esse fato, 
unido à grande rotatividade dos síndicos na fun-
ção, é um dos motivos que explica o grau tão amador no qual se encon-
tra a manutenção da grande maioria dos condomínios, especialmente 
os residenciais. A famosa Lei de Sitter1, nos indica que os custos na ma-
nutenção corretiva são 5 vezes maiores que os da preventiva e, até ago-
ra, não pôde ser efetivamente testada nos condomínios. A falta de um 
acompanhamento de longo prazo da manutenção das edificações, alia-
da a inexistência de uma amostra realmente considerável inviabiliza a 
composição deste indicador que daria uma excepcional noção de custos 
para os gestores. Argumentos mais que suficientes para consideramos a 
saúde das edificações como um dos maiores desafios da administração 
condominial.

1.1.1 Existe um ponto de partida?

Felizmente sim. As normas da ABNT dão uma boa direção por 
onde começar a estudar. Porém são muitas normas para pratica-
mente todos os elementos das edificações, desde projeto, até requi-
sitos de manufatura e vida útil. No meio desse “palheiro” é possível  
separar cinco normas NBR, uma norma do IBAPE, a Lei 13.425/2017 

1 Sitter, W. R. Costs of service life optimization “The Law of Fives”. In CEB-RILEM  
Workshop on Durability of Concrete Structures (Copenhagen, Denmark, May 18-20, 1983)  
(pp. 131-134). (CEB Bulletin d’Information; Vol. 152). Comité Euro-International du Béton.
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de Segurança contra Incêndio e, mais recentemente a norma euro-
peia de gerenciamento de facilities. Ela foi definida pelas normas  
ISO 41.000 (41.011, 41.012 e 41.013), que foram traduzidas para o 
Brasil através da CEE 267/ABNT, compondo um grupo de trabalho 
mundial para a elaboração da ISO 41.001 – Gerenciamento de Faci-
lidades. Segundo Sandrine Tranchard, do comitê ISO/TC 267 – res-
ponsável pela elaboração da norma, a ISO 41001 trata de reconhecer o 
escopo das responsabilidades e criar uma estrutura de gerenciamento e 
recursos adequados às necessidades da organização. O foco principal é 
fornecer uma estrutura e critérios contra os quais as equipes de geren-
ciamento de instalações podem ser medidas como sendo “adequadas” 
para as organizações que eles servem. O mapa mental abaixo esclarece 
os passos da nossa jornada:

1.2 O sistema de manutenção

A primeira das normas das ABNT é a NBR 5476/2012 –  
“Manutenção de Edificações – Requisitos para o sistema de gestão de 
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manutenção”. É ela que dá as diretrizes para o elaboração e execução 
do Plano de Manutenção, que deve:

a) Preservar as características originais da edificação;

b) Prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos 
seus elementos.

Não é suficiente você realizar a manutenção, é preciso provar que 
ela foi feita. Concordando com esta máxima, a norma, dentre outras in-
formações, contém orientações gerais para: ❶ Classificar as edificações 
e a complexidade da sua manutenção; ❷ Roteiros de inspeção rotinei-
ra; ❸ O conteúdo do Programa (Plano) de Manutenção; ❹ Requisi-
tos para o cronograma anual de atividades; ❺ A previsão orçamentá-
ria anual; ❻ Informações mínimas para os contratos de manutenção;  
❼ Como registrar a execução; e ❽ Responsabilidades e incumbências. 

Particularmente, sobre este último, vale ressaltar que o síndico 
pode delegar a gestão da manutenção da edificação à empresa ou pro-
fissional contratado. Neste caso, podendo ficar sob a incumbência des-
te terceiro:

a) assessorar o proprietário ou o síndico nas decisões que envolvam a 
manutenção da edificação;

b) providenciar e manter atualizados os documentos e registros da 
edificação e fornecer documentos que comprovem a realização dos 
serviços de manutenção, como contratos, notas fiscais, garantias, 
certificados etc.;

c) implementar e realizar as verificações ou inspeções previstas no 
programa de manutenção preventiva;

d) elaborar as previsões orçamentárias;

e) supervisionar a realização dos serviços de acordo com as Normas 
Brasileiras e manual de uso, operação e manutenção da edificação 
que atenda à ABNT NBR 14037;
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f) orçar os serviços de manutenção;

g) assessorar o proprietário ou o síndico na contratação de serviços de 
terceiros para a realização da manutenção da edificação;

h) estabelecer e implementar uma gestão do sistema dos serviços de 
manutenção, conforme esta Norma;

i) orientar os usuários sobre o uso adequado da edificação em confor-
midade com o estabelecido no manual de uso, operação e manu-
tenção da edificação; 

j) orientar os usuários para situações emergenciais, em conformida-
de com o manual de uso, operação e manutenção da edificação.

1.2.1 O plano de manutenção

O documento principal da gestão de facilidades de um empreen-
dimento é o Programa ou Plano de Manutenção. Ele deve, na medida 
do possível apresentar todos os recursos necessários (materiais e huma-
nos), os procedimentos, o esforço necessário, o cronograma e os custos 
para manter a edificação.

A elaboração do Plano de Manutenção é de responsabilidade do 
gestor. Com posse do Manual de Operação e Manutenção fornecido 
pela construtora ou incorporadora, e das características únicas do seu 
empreendimento, ele deve realizar um planejamento de longo prazo 
(acima de 5 anos) que vise manter as características originais do prédio 
levando em conta o custo x benefício das ações. 
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Não é um trabalho fácil, nem rápido, nem barato. Para elaboração 
de um programa desse porte são necessários vários passos, que par-
tem de uma inspeção predial nível 2 (multidisciplinar) para registro 
das condições iniciais da edificação. Nem todos as etapas constantes na 
ilustração a seguir se encontram na norma – algumas foram inseridas 
com base na experiência do autor. Confira o mapa mental a seguir:

Vale lembrar que a inspeção predial deve ser sucedida por uma 
orçamentação de reparos gerais. É isso que fornecerá parte do valor 
a ser investido nas benfeitorias do imóvel – de responsabilidade dos 
proprietários, também chamado de CAPEX no jargão empresarial.  
As despesas de manutenção ordinárias – provindas dos contratos men-
sais, assim como as respectivas ações corretivas são de responsabilidade 
dos inquilinos, são conhecidas no mundo corporativo como OPEX.  
O cronograma de desembolso de custeio (despesas, quotas ou taxas or-
dinárias) bem como de investimentos (benfeitorias, quotas ou taxas ex-
tras) devem ser compilados no plano orçamentário. Que deve ter como 
horizonte, pelo menos, cinco anos, a fim de evitar o efeito nocivo do 
turnover 2 de síndicos. 

2 Rotatividade.
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A atividade de elaboração do inventário é importante não somente 
para levantamento de todos os equipamentos e elementos a serem lis-
tados no plano de manutenção, mas também para garantir que o seguro 
do empreendimento cubra todos os seus equipamentos num eventual 
sinistro. Ressaltando que o seguro do condomínio não cobre danos nas 
unidades autônomas, cabendo a cada condômino providenciar o seguro 
da sua residência ou sala comercial.

Na sequência é preciso relacionar os fornecedores da cadeia de 
suprimentos do condomínio, que podem ser fabricantes de equipamen-
tos e materiais, distribuidores autorizados e revendas no varejo. Isso é 
particularmente importante para obtenção de especificações, enco-
mendar fabricação ou remessa de itens descontinuados, encontrar seus 
substitutos e empresas certificadas para dar manutenção.

É recomendável que os contratos de manuten-
ção sejam elaborados com base no item 6 da NBR 
5674, que especifica itens mínimos desejáveis num 
orçamento de serviços de manutenção: 

a) dados do cliente; 

b) escopo dos serviços ou objeto; 

c) descrição de cada atividade, com os respectivos prazos; 

d) especificações técnicas de execução e de manutenção futura, dese-
nhos, cálculos ou projetos, quando aplicável; 

e) condições comerciais, valor, forma de pagamento e validade da 
proposta; 

f) responsabilidades legais e obrigações de cada parte, incluindo o aten-
dimento à legislação pertinente quanto à segurança do trabalho; 

g) indicação do responsável técnico pela atividade, quando aplicável; 

h) garantias e exclusões; 

i) previsão de seguros, se aplicável.
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Para avaliação das propostas, deve-se deixar 
o quesito “preço” por último. Devemos lembrar 
da relação custo x benefício e do prazo para avaliação 
da efetividade da manutenção. Um tempo míni-
mo de 2 anos para cada contrato, com reuniões se-
mestrais de alinhamento de escopo e indicadores é 
o ideal para acompanhar o andamento do serviço.  
Ou seja, a troca constante de prestadores de serviço com base apenas no 
“custo” do contrato inviabiliza a medição de desempenho e aumenta a 
curva de aprendizado3 da próxima contratada. Por isso, para avaliação 
das propostas a norma recomenda observar: 

a) qualificação da empresa ou profissional em termos de capacidade 
técnica, recursos humanos e equipamentos necessários ao desenvol-
vimento dos serviços;

b) experiência da empresa ou profissional na área, incluindo a men-
ção de outros serviços em andamento ou já concluídos, e o eventual 
fornecimento de acervo técnico;

c) referências de outros clientes;

d) proposta técnica apresentada, incluindo atendimento às normas 
aplicáveis e legislação;

e) habilitação jurídica, regularidade fiscal, idoneidade e capacidade 
financeira da empresa ou profissional, avaliadas em relação ao 
porte de serviço contratado; e

f) prazo para a execução, preço, condições de pagamento, cronograma 
físico-financeiro com base no contrato.

3 Curva de aprendizado é uma representação do nível médio cognitivo de aprendizagem 
para uma determinada atividade ou ferramenta. Ela mostra que a produtividade leva um 
tempo para se reestabelecer após uma mudança dos agentes. O conceito foi descrito pela 
primeira vez em 1885, por Hermann Ebbinghaus que foi o primeiro autor na psicologia a 
desenvolver testes de inteligência. Fonte: http://www.intelltheory.com/ebbinghaus.shtml e 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ebbinghaus.
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Somente após obter todas estas informações de cada fornecedor 
é possível montar uma tabela de equalização de propostas onde será 
possível comparar escopos de trabalho idênticos, o esforço prometi-
do (SLA4), a qualificação da empresas e o seu enquadramento legal.  
Uma vez que temos as propostas equivalentes, e compreendemos o va-
lor do serviço oferecido podemos considerar o seu preço. Cada contra-
to de manutenção deve ter uma pasta específica contendo: ❶a minuta; 
❷ o inventário de itens que devem fazer parte do objeto; ❸ o crono-
grama de manutenções preventivas; e ❹ as ordem de serviço geradas.

Finalmente chegamos ao controle da execução do plano. Esse 
o passo mais difícil e que depende diretamente da administração do 
condomínio. É preciso se certificar que hajam condições mínimas ne-
cessárias para a execução segura do serviços bem como delimitações, 
informações e advertências para os usuários. A atividades devem seguir 
o cronograma estabelecido e, caso resultem em alteração de caracte-
rísticas técnicas da edificação (como, por exemplo, a mudança de uma 
bomba d’água para outra mais potente ou a inclusão de uma bomba 
redundante), o memorial descritivo, as especificações e os respectivos 
projetos bem como o manual de uso, operação e manutenção devem ser 
adequados. Lembre-se que tanto o gerente predial quanto o síndico são 
funções temporárias e todas as mudanças devem ser registradas para a 
próxima gestão! 

Se não é simples gerenciar a parte administrativa, contábil, finan-
ceira e recursos humanos de um condomínio, que dirá a sua manuten-
ção. Normalmente, para estas tarefas conta-se com empresas adminis-
tradoras de condomínios, síndicos profissionais e poderosos sistemas 
ERP5. A gestão da manutenção pode ser feita através de planilhas,  

4 SLA – Service Leve Agreement ou Nível de Serviço Acordado são parâmetros de quali-
dade contratuais.
5 ERP – Enterprise Resource Planning é uma plataforma de software desenvolvida para 
interligar diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armaze-
namento de todas as informações do negócio. Em condomínios, ela se ocupa da geração de 
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formulários e pastas físicas. Mas para um efetivo controle profissional é 
necessário um software específico, chamado de CMMS, que é uma si-
gla do inglês “Computerized Maintenance Management System” e sig-
nifica “Sistema Informatizado da gestão da manutenção” ou “Sistema 
de gestão da manutenção computadorizado”. São sistemas para a ges-
tão de facilities, mais comuns em redes de shopping centers, hospitais, 
escolas e faculdades, grandes empreendimentos comerciais e hotéis, 
contudo, com a complexidade dos grandes condomínios-clube e com 
o aumento da fiscalização técnica, estão sendo cada vez mais adotados 
pelos empreendimentos residenciais.

A gestão de instalações (ou facilidades) engloba quatro áreas:  
❶ monitoramento e controle do uso das utilidades (água, energia elé-
trica, gás, etc.); ❷ fiscalização e execução de novos projetos, reformas, 
gerenciamento de espaços;❸ conservação, manutenção e reparo das 
máquinas, equipamentos e instalações; e; ❹ controle da qualidade do 

boletos, conciliação bancária, gestão de documentos assembleares, de condôminos, entre 
outras funções.
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ar, da água, dos resíduos; além das certificações e atendimento a normas 
e leis governamentais, ilustrados na figura anterior.

1.3 O manual de O&M

Para operar um edifício são necessárias vá-
rias instruções e procedimentos. Muitos síndicos 
nunca se deram conta da quantidade de informa-
ções que um porteiro precisa memorizar para dar 
conta de: atender os chamados de moradores, comunicar informações 
da administração, verificar o nível dos tanques, ligar e desligar as bom-
bas, acionar a iluminação, monitorar as câmeras, alarmes de incêndio e 
invasão de perímetro; além de fazer o “básico”: controlar o acesso de 
pedestres, veículos, receber encomendas e registrá-las no livro de ocor-
rências. Bem, sendo a equipe bem treinada em todas estas operações, 
como fazê-lo novamente quando um funcionário sai de férias e entra 
outro no seu lugar?

É preciso um manual que detalhes todos os processos de Uso, 
Operação e Manutenção do edifício. Ele é comumente chamado de 
Manual de O&M (operação e manutenção), deve ser fornecido pela 

construtora ou incorporadora para o síndi-
co, no momento da entrega do condomínio, 
e o seu conteúdo deve obedecer a norma  
ABNT NBR 14.037 de 2011. Uma versão 
gratuita pode ser encontrada no Guia Na-
cional para Elaboração do Manual de Uso, 
Operação e Manutenção das Edificações da 
CBIC6 de 2014.

6 CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção - https://cbic.org.br.
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Entretanto o Manual de O&M fornecido pela construtora não 
é completo. Ele carece de complementação pelo gestor da edificação 
com um capítulo de Plano de Contingência, e de complementação 
de um engenheiro de segurança com um capítulo de Plano de Emer-
gência contra Incêndio e Pânico, que deve obedecer à norma ABNT  
NBR 15.219 – “Plano de Emergência contra Incêndio – Requisitos”, e 
às Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros que, no caso da Bahia7, 
é a instrução nº 16. 

O plano de contingência deve conter procedimentos claros para 
os mais diversos imprevistos como: falta d’água, vazamento de gás, fal-
ta de energia, parada dos elevadores, invasão do perímetro, enchentes, 
terremotos, acidentes na piscina, batidas de carro, furtos, ataques de 
animais de estimação, presença de animais selvagens, briga de vizinhos, 
violência doméstica, entre outros. São medidas que dependem do tipo 
do condomínio e devem ser elaborada pelos seus gestores.

1.4	 A	vida	útil	dos	elementos	da	edificação

Uma das maiores dúvidas dos gestores de condomínios se situa 
na vida útil dos elementos componentes dos edifícios. Quanto tempo 
deve durar aquele equipamento? Que manutenções é preciso fazer ao 

7 CBMBA – Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - http://www.cbm.ba.gov.br/legislacao.
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longo do tempo para que ele alcance a sua vida útil? Qual é a sua pe-
riodicidade? Qual é o seu custo? As respostas para estas perguntas são 
relativamente simples quando o objeto em questão é um carro. 

Acostumados com as revisão a preço fixo anunciadas pelas mon-
tadoras de automóveis em propagandas, conseguimos ter uma ideia do 
custo de manutenção de um carro ao longo da sua vida, como podemos 
ver no exemplo abaixo que considera somente a manutenção preventi-
va e não inclui as eventuais corretivas que certamente ocorrerão8:

Podemos ver na tabela a seguir que existem elementos com vida 
útil de 10.000km, alguns com 20.000km, outros com 40.000km e assim 
por diante. De forma que é possível estabelecer em uma periodicida-
de da manutenção preventiva e uma previsão de manutenção corretiva  
– que poderá ocorrer (ou não), em uma determinada época, antes ou 
depois dela. Seguindo o mesmo raciocínio, temos as instalações pre-
diais com os seus elementos e equipamentos. Para cada um deles é pos-
sível estabelecer uma vida útil estimada considerando a realização da 
respectiva manutenção preventiva (VUP) e uma vida útil sem ela (VU).

8 Foi usado como exemplo um Ford Ecosport – Fonte: https://www.ford.com.br/servico-
-ao-cliente/revisao-preco-fixo/ecosport/. As manutenções corretivas foram inseridas com 
base na experiência do autor, considerando na sua maioria, R$ 200,00 de hora técnica da 
oficina, e o seu custo obtido com média de valores no site Mercado Livre – https://www.
mercadolivre.com.br/. Acesso em: abril de 2020.


