
SEJAM BEM-VINDOS!



PAUTA:

1. Leitura do Edital;

2. Prestação de contas relativas ao período de março de

2018 a setembro de 2018;

3. Votação para aprovação da prestação de contas;

4. Informações sobre o processo de regularização do

Condomínio;

5. Queimadas, cães, som e outros assuntos relevantes;

6. Comparativo administrações anteriores x administração

atual.



EDITAL
CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO (CNR)

CNPJ 74.200.684/0001-01 - Edital de Convocação 

A síndica do CNR, no uso de suas atribuições legais – cláusula 6° do artigo 39 da respectiva Convenção e

art. 1.354, I e VIII do Código Civil de 2002, convoca todos os condôminos para a Assembleia Geral

Ordinária, a realizar-se na sede da administração do Condomínio, localizado na Rua dos Coqueiros n° 09,

Bairro Ipê Amarelo, CEP: 32.051-078, Contagem/M.G.- CASARÃO, no dia 16/09/2018 (domingo). Primeira

chamada, ás 09:00hs, segunda chamada ás 09:30hs, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

A) Prestação de Contas relativas ao período de março de 2018  a setembro de 2018;

B) Outros assuntos aprovados pela assembleia.

Observações:

- É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com

procurações específicas, devendo as assinaturas serem reconhecidas em cartório, deixando cópia da mesma com a secretaria para

arquivo;

- A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e

deliberados;

- Os condôminos em atraso com os pagamentos das taxas de condomínio e taxas extras não poderão votar nas deliberações.



FLUXO MENSAL

ENTRADAS ORDINÁRIAS: Taxa de Condomínio e Acordos

ENTRADAS EXTRAORDINÁRIAS: Taxa de Segurança e Pavimentação

SAÍDAS EXTRAORDINÁRIAS: Despesas anteriores e Investimentos

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
mar/18 mar/18 abr/18 abr/18 mai/18 mai/18 jun/18 jun/18 jul/18 jul/18 ago/18 ago/18

ENTRADAS
Entradas Ordinárias (Condomínio e 
Acordos) 114.000,00 126.182,23

114.000,0
0

119.290,9
2

114.000,0
0

118.060,2
5

114.000,0
0

125.116,7
3

114.000,0
0

139.435,2
0

114.000,0
0

130.126,4
2

Entradas Extraordinárias (Segurança e 
Pavimentação) 10.105,05 13.895,62 7.347,14 33.640,73 13.353,13 33.433,89
Bloqueios Judicias (Processo de 
Cobrança) 810,95
Entradas Extras (Eventos) 1.584,00 3.359,30
Ressarcimento de Despesas 650,00 20,00 36,50

TOTAL DAS ENTRADAS 114.000,00 136.937,28
114.000,0

0
133.186,5

4
114.000,0

0
125.427,3

9
114.000,0

0
160.377,9

6
114.000,0

0
156.958,5

8
114.000,0

0
163.560,3

1
SAÍDAS
Pessoal 53.705,00 60.070,21 53.705,00 67.376,09 53.705,00 60.244,08 53.705,00 62.150,71 53.705,00 70.529,93 53.705,00 57.220,65
Encargos Sociais 19.000,00 23.266,42 19.000,00 23.267,92 19.000,00 24.735,62 19.000,00 25.548,31 19.000,00 24.636,79 19.000,00 23.847,63
Administrativas 9.400,00 15.364,92 9.400,00 17.087,69 9.400,00 16.186,63 9.400,00 18.597,10 9.400,00 14.920,96 9.400,00 18.203,04
Financeiras (Bancárias) 1.700,00 1.325,20 1.700,00 1.772,52 1.700,00 7.219,87 1.700,00 7.606,74 1.700,00 1.540,20 1.700,00 2.047,96
Manutenção 10.750,00 11.647,88 10.750,00 14.812,91 10.750,00 10.660,30 10.750,00 14.941,30 10.750,00 15.543,99 10.760,00 10.102,36
Despesas Anteriores (Extraordinárias) 500,00 597,58 500,00 600,26 500,00 602,89 500,00 605,52 500,00 1494,76 500,00 610,87
Empréstimos 5.761,54 5.761,54
Investimentos (Extraordinárias) 4.770,00 5.620,00 4.770,00 5.105,00 4.770,00 4.770,00 1.000,00 1.106,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL DAS SAÍDAS 99.825,00 123.653,75 99.825,00
135.783,9

3 99.825,00
124.419,3

9 96.055,00
130.555,6

8 96.055,00
128.666,6

3 96.065,00
112.032,5

1
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 14.175,00 13.283,53 14.175,00 -2.597,39 14.175,00 1.008,00 17.945,00 29.822,28 17.945,00 28.291,95 17.935,00 51.527,80

2 SALDO ANTERIOR 34.247,45 14.175,00 47.530,98 28.350,00 44.933,59 42.525,00 45.941,59 60.470,00 75.763,87 78.415,00
104.055,8

2

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 14.175,00 47.530,98 28.350,00 44.933,59 42.525,00 45.941,59 60.470,00 75.763,87 78.415,00
104.055,8

2 96.350,00
155.583,6

2
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 14.175,00 47.530,98 28.350,00 44.933,59 42.525,00 45.941,59 60.470,00 75.763,87 78.415,00
104.055,8

2 96.350,00
155.583,6

2



FLUXO MENSAL ENTRADAS

SAÍDAS

Previsto Realizado

Acumulado Acumulado

ENTRADAS

Entradas Ordinárias (Condomínio e Acordos) 684.000,00 758.211,75

Entradas Extraordinárias (Segurança e 
Pavimentação) 0 111.775,56

Bloqueios Judicias (Processo de Cobrança) 0 810,95

Entradas Extras (Eventos) 0 4.943,30

Ressarcimento de Despesas 0 706,50

TOTAL DAS ENTRADAS 684.000,00 876.448,06

SAÍDAS

Pessoal 322.230,00 377.591,67

Encargos Sociais 114.000,00 145.302,69

Administrativas 56.400,00 100.360,34

Financeiras (Bancárias) 10.200,00 21.512,49

Manutenção 64.510,00 77.708,74

Despesas Anteriores (Extraordinárias) 3.000 4.511,88

Empréstimos 11.523,08

Investimentos (Extraordinárias) 17.310,00 16.601,00

TOTAL DAS SAÍDAS 587.650,00 755.111,89

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 96.350,00 121.336,17
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G A S T O S  O R D I N Á R I O S

G A S T O S  G E R A L



DATA: 14/09/2018

Saldos

Conta Corrente: R$ 46.529,67

Caixa Síndico: R$ 1.000,00

Poupança: R$ 61.433,39

Aplicação (Taxa de Pavimentação): R$ 58.055,95

FLUXO DE CAIXA

R$ 300,00 por chácara – pagamento em parcela única ou de 3 vezes 

(Junho, Agosto e Outubro/2018) conforme aprovado em assembleia do 

dia 08.04.2018.

• 18 optaram pela parcela única.

• Total recebido até agosto/2018 = R$ 57.965,30

OBS: Todo o dinheiro recebido da Taxa de Pavimentação é transferido para  

Conta Aplicação.

TAXA DE PAVIMENTAÇÃO



PARCELAMENTO INSS

• Parcelamento INSS: Valor Total = R$ 39.185,26



EVENTOS CNR 2018



Inadimplência 1.877.255,97

Inadimplência c/ atual. 3.051.777,52 

• Cobrança feita pelos Advogados

ADV QTD COBRANÇA ACORDO EXECUÇÃO DATA 

Rodrigo 109 50 59 fev/16

Adilson 48 9 30 out/15
Wellington 42 18 11 fev/17

TOTAL 199 77 100

31 acordos já foram quitados, 

totalizando um recebimento no 

valor de R$ 242.319,86.

PROCESSO DE COBRANÇA

INADIMPLÊNCIA

Total de Chácaras: 454

49 desses acordos foram 

realizados durante o processo 

judicial.

Inadimplência em 11/2016 56,61%

Inadimplência em 08/2018 30,57%

Esse número aumentou  devido 

a taxa de pavimentação. Em 

Maio/2018 era de  22,34%.

OBS: O valor recebido com os 

acordos foi utilizado para 

pagamento dos empréstimos, 

para construção da cerca de 

proteção nas chácaras (feita pelo 

condomínio), pagamento de 

dívidas anteriores (custas 

judiciais).



APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

VOTAÇÃO



- - Informações sobre o processo de 

regularização do condomínio (Dr. 

Rodrigo);

OUTROS ASSUNTOS



- Solicitações de reunião SMDU.



- Queimadas:

Processo de conscientização – Queimada é proibido por lei!

- Cães (2 pessoas mordidas na última semana);

OUTROS ASSUNTOS



- Cães:

1. É responsabilidade dos porteiros de plantão fiscalizar e impedir a entrada de animais vadios pela portaria.

2. A permanência de animais domésticos, especialmente cães e gatos, será permitida apenas dentro dos limites das
unidades residenciais de condôminos, que são responsáveis pela sua guarda. Cabe ao dono ou responsável cuidar
para que o animal não fique solto pelas áreas comuns e não perturbe a vizinhança, sob risco de incorrer em infração
sujeita às penalidades previstas.

3. Os proprietários que possuem cão devem cercá-lo com tela de altura apropriada ou manter o animal em canil (com
placa indicativa de cão bravo quando necessário) impedindo a saída do mesmo.

4. Todo animal doméstico deve portar coleira com identificação da chácara a que pertence, para não ser confundido com
animal vadio, sem dono, e correr o risco de ser recolhido, caso esteja fora da residência a que pertence.

5. Além da identificação na coleira o condômino deverá informar para a administração a raça e quantos animais
domésticos possui em sua chácara.

6. Cabe aos condôminos e prestadores de serviço informar à vigilância, para o imediato recolhimento, sempre que
depararem com animais sem identificação, soltos pelas áreas comuns do Condomínio.

7. Por questões sanitárias, é proibido a qualquer pessoa transitar acompanhada de qualquer tipo de animal, mesmo os
de pequeno porte na sede social.

8. É permitido passear com o cão desde que seja usada coleira e guia e as fezes do animal sejam recolhidas pelo dono.

9. O Condomínio não se responsabilizará por animal doméstico de condômino fora da residência e sem identificação,
que for recolhido como vadio e encaminhado a uma entidade credenciada para tal.

10. O custo total de tal operação, inclusive de tratamento veterinário, caso necessário, e de recuperação do animal caberá
exclusivamente ao condômino responsável, que se responsabilizará, também, por todo e qualquer gasto que o
Condomínio tiver com o animal.

11. Os cães de índole mais agressiva, como os da raça pittbul, rotweiller, dobermann, fila, pastor-alemão e outras
similares, só poderão circular pelas áreas comuns se também estiverem equipados com focinheiras, além das outras
exigências para circulação de cães.

12. Qualquer animal que venha ferir ou causar danos a pessoas ou a outros animais sujeitará o seu dono às penalidades
previstas na legislação e nos regulamentos internos aplicáveis.

13. Caso o proprietário não cumpra as normas previstas no prazo de 60 dias começará a receber multa imposta no valor
de 1 condomínio com novo prazo para regularização, gerando nova multa sucessivamente caso não cumpra as
exigências. Estas multas serão pagas através de boleto bancário.

OUTROS ASSUNTOS



- Som:

1. Das 22:00 horas às 8:00 horas, é proibido todo e qualquer evento, obra,
manifestação, brincadeira ou comportamento que produza música, cantoria,
algazarra, cujo nível de som, barulho, ruído ou vozerio perturbe a vizinhança,
sejam eles praticados por condôminos ou locatários de unidades residenciais,
assim como por seus dependentes, familiares, convidados, seja no interior de suas
propriedades, seja em áreas comuns do Condomínio.

2. Excepcionalmente, às sextas e sábados a proibição será de 00:00 hora às 8:00
horas.

3. Ao ser acionada por reclamação de condômino sobre perturbação do sossego
causada por qualquer das manifestações ruidosas o vigia fará a abordagem para
entregar a NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO , que
confirma a infração e adverte aos responsáveis que, caso ocorra nova reclamação,
o condômino será multado no valor da taxa de condomínio.

4. Caso a segurança receba reclamação contra o condômino que já foi advertido por
perturbação do sossego, seja na mesma noite, final de semana ou feriado
prolongado, o agente fará nova abordagem, desta vez para entregar a
NOTIFICAÇÃO DE MULTA POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. Caso ocorram novas
reclamações, ele poderá ser novamente multado.

5. O condômino que já tiver sido advertido por perturbação do sossego, será multado
a cada nova infração que vier a cometer, o que significa que o infrator poderá ser
multado mais de uma vez na mesma noite, final de semana ou feriado prolongado.

6. O fato de o infrator se recusar a receber o vigia ou as notificações, não prejudica
as abordagens e a aplicação das penalidades cabíveis previstas.

OUTROS ASSUNTOS



- Liberação de entrada e convite de pesca/prainha de forma 

indiscriminada.

- Reciclagem de alguns funcionários;

- Caso Franklin (Chácara 108)

OUTROS ASSUNTOS



- Asfalto Bairro Belvedere – Recanto da Mata

OUTROS ASSUNTOS





COMPARATIVO:

ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES X ADMINISTRAÇÃO ATUAL

Administração

- Administradora GW 

Gastos: +- R$ 3.044,00 por mês

 Administração ineficiente;

 Falta de controle das contas;

 Pagamento de FGTS e INSS 

atrasado;

 Ações de cobrança paradas 

(processos estabilizados) / Falta de 

cobrança dos inadimplentes;

 Nº elevado de devedores

 Desorganização de arquivos e 

documentos;

 Gastos elevado com advogado;

 Utilização de carro particular de 

funcionário, com pagamento de 

franquia, p/ desempenho das 

atividades do serviços gerais 

(Hermirandio);

- Administração própria (interna)

Gastos: R$ 824,00 – Empresa Contabilidade

+ R$ 315,00 – BrCondomínio

R$ 1.139,00

 Administração eficiente;

 Controle total (sistema de balancete 

mensal c/ maior agilidade)

 Organização dos arquivos e 

documentos;

 Cobrança de até 5 taxas em aberto feito 

pela administração;

 Contratação de 3 advogados 

experientes p/ realizarem a cobrança 

judicial do inadimplentes (Honorários: 

7,5% p/ acordos e 15% judicial);

 Contratação de uma empresa p/ 

suporte jurídico: R$ 1.200,00 mensal;

 Troca de banco: Itaú p/ Sicoob

(menores taxas)

 Regularização da documentação do 

CNR;



COMPARATIVO:

ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES X ADMINISTRAÇÃO ATUAL

Administração

- Administradora GW 

Gastos: +- R$ 3.044,00 por mês

 Administração ineficiente;

 Falta de controle das contas;

 Pagamento de FGTS e INSS 

atrasado;

 Ações de cobrança paradas 

(processos estabilizados) / Falta de 

cobrança dos inadimplentes;

 Nº elevado de devedores

 Desorganização de arquivos e 

documentos;

 Gastos elevado com advogado;

 Utilização de carro particular de 

funcionário, com pagamento de 

franquia, p/ desempenho das 

atividades do serviços gerais 

(Hermirandio);

- Administração própria (interna)

 Manutenção e atualização do site c/ os 

balancetes mensais;

 Cobrança e atualização dos débitos dos 

4 terrenos da gleba 16;

 Auditoria externa da Copasa realizada 

por empresa credenciada, apresentada 

e aprovada em assembleia, e registrada 

em cartório; 

 Aquisição de um veículo p/ tirar as 

responsabilidades do condomínio por 

fazer o uso de carro particular de 

funcionário;

 Pagamento de dívidas de gestões 

anteriores; 



COMPARATIVO:

ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES X ADMINISTRAÇÃO ATUAL

Funcionários

Nº de funcionários = 29

Gastos anual (incluindo 

administradora) = R$ 713.581,30

 Não recebiam adicional 

noturno, e sim horas extras;

 Gastos excessivo com cesta 

básica e lanche p/ 

funcionários;

Nº de funcionários = 31

Gastos anual Gastos anual (incluindo 

administradora) = R$ 716.418,00

 Cumprimento das exigências 

aprovadas pelo sindicato dos vigias 

(Ex: Pagamento 8% por uso de rádio 

comunicador);

 Pagamento de adicional noturno;

 Controle de horas extras;

 Treinamento p/ o desempenho de 

funções (qualificação de 

funcionários);



Segurança

 Programa de Segurança 

ineficiente;

 Criação e implementação de normas e 

procedimentos de segurança;

 Aquisição de uniformes e EPI’s;

 Implementação de sistema de portaria 

monitorado e controlado com acesso 

eletrônico;

 Aquisição e quitação de 3 motos novas;

 Implementação da Cerca Elétrica 

Spreedrite (monitoramento na portaria 

01);

 Instalação de câmeras no casarão e nas 

portarias;

 Demarcação da prainha através de 

laudo técnico de empresa contratada

para verificar a profundidade e perigo 

da lagoa;

 Rede de vizinhos protegidos (sem êxito, 

pois com a instalação da cerca o índice 

de furtos e roubos é muito baixo);

COMPARATIVO:

ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES X ADMINISTRAÇÃO ATUAL



COMPARATIVO:

ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES X ADMINISTRAÇÃO ATUAL

Infra 

estrutura

 Opção de internet somente à 

rádio;

 Número elevado de 

pescadores e prainha 

desorganizada e sempre cheia;

 Coleta de lixo 1 vez por 

semana;

 Implantação de lixeiras na orla da lagoa;

 Coleta de lixo nas 2 portarias (2 vezes na P01 e 3 

vezes na P02);

 Instalação de fibra óptica em todo o condomínio;

 Aquisição de brinquedos instalados no casarão;

 Doações de equipamentos para o casarão e 

portarias (micro-ondas, geladeira, impressora, 

TV);

 Diminuição e restrição do número de pessoas na 

prainha e na pesca;

 Atualização do mapa geral do condomínio 

(setores, adequação dos nomes das novas ruas);

 Doações para realização de eventos;

 Prêmio Contagem das Nascentes;

 Reforma portaria 01;

 Projeto pavimentação das alamedas;

 Projeto de reflorestamento da orla da lagoa.

 Fiscalização de gatos na água da Copasa

(descobertos após acompanhamento das 

leituras);



COMPARATIVO:

ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES X ADMINISTRAÇÃO ATUAL

Infra 

estrutura

 Opção de internet somente à 

rádio;

 Número elevado de 

pescadores e prainha 

desorganizada e sempre cheia;

 Coleta de lixo 1 vez por 

semana;

 Rotina e acompanhamento de limpeza da orla da 

lagoa, das alamedas e das áreas comuns do CNR.

 Limpeza da área próxima ao vertedouro p/ uso 

comum (implantação de aparelhos de ginástica e 

viveiro de plantas);

 Troca da porta do casarão;

 Dedetização do casarão e portarias; 

 Aquisição de freezer, mesas e cadeiras;

 Realização de eventos sociais (Festa Junina, 

Feirinhas, Festa de Natal, Bingo, Halloween);

 Parceria com a bióloga Fabiana Lacorte p/ 

realização de estudo da fauna e da flora do 

condomínio através da Secretaria de Meio 

Ambiente da Prefeitura de Contagem.



OBRIGADO!

FIM


