RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO SÍNDICO
2020
O Síndico do Condomínio Residencial Riviera do Poente, em atendimento ao Inciso
VIII do Artigo 39 da Convenção, vem abaixo, relatar os atos de gestão realizados
na gestão 2020, com base em dados de 01.01.2020 a 30.09.2020, considerando
que as despesas de rotina na proporção mensal e Investimentos programados,
estando todos os dados mensalmente expostos para os interessados e Conselho
Fiscal até 31.12.2020.

I.

FATOS IMPORTANTES ENTRE A ULTIMA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 17/11/2019 A 31/12/2020:
1- Em 01/12/2019, Assembleia de Eleições 2019;
2- Em 08.12.2019, Almoço com os Funcionários:

3- Teste inicial com vigilância Privada Armada:

4- Continuidade das despesas mensais com folha de pagamento, materiais e
manutenções em geral e obra de pavimentação do paver até 31.12.2019
expostos em Balancetes na WEB;

II.

RECEITAS E DESPESAS POR REGIME DE CAIXA de 01.01.2020
a 30.09.2020:

a) Percebe-se que das despesas de custeio, Pessoal e encargos ainda é a maior perante o
total, 59%, mesmo que 4% abaixo do ano anterior devido a substituição de vigias por
armados, o que acresceu em Utilidade e Serviços.
b) As prestações de serviços ficam em segundo lugar com 30% e materiais utilizados
em 9%.

IV.

DESPESAS COM O PAVIMENTAÇÃO PAVER ATÉ 30.09.2020:
Total de R$.1030.525,55 contabilizado em 30.09.2020, Média por metro quadrado dos
23.660 construídos até 30.09.2020 igual a R$43,55m2, incluindo: grama, cimento, areia,
terra, terraplanagens laterais, canaletas, mão de obra do paver, mão de obra dos acessórios e
tijolinhos.
Ressalvando que o tijolinho a partir de Outubro veio a ser corrigido de R$27,00 para R$28.50
e que em Novembro tivemos outra alta no valor do m2 do tijolinho, para R$31,00 m2,
confirmado com outras empresas, a Bloco Ville por exemplo pediu R$31,80 m2, mantivemos
então a CIPARTE no valor de R$31,00 m2 o que já adiantaram que não há previsão de
estabilidade dos preços devido à falta de matéria prima, cimento e preços aumentando.
Ressaltamos que o paver esta sendo construído apenas com o que se arrecada e infelizmente
a parcela de R$167,03, considerando os 8,89% de inadimplentes, vai trazer morosidade na
obra.

V.

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO EM 30.09.2020:

Análise dos valores de 01.01.2020 a 30.09.2020:
c) As disponibilidades financeiras em aplicações iniciaram o ano com R$292.892,12 e
no período até 30.09.2020 diminui para R$215.872,76, devido ao uso de caixa
constante pela inadimplência de pagamentos e do déficit da taxa condominial.
d) O INVESTIMENTO PARA O PAVER iniciou em Fevereiro com R$135.448,58,
restando R$25.894.49 uma vez que além da inadimplência de 8,89% fez com que os
de pagamentos no período, despendêssemos cobertura da obra pelo caixa comum
extra paver para metros quadrados pavimentados.

e) O FUNDO DE RESERVA iniciado em ABRIL/19 estava com saldo em 31.12.2019
em R$30.643,83, encontra-se em 30.09.2020 com saldo de R$60.402,58 e a ajustar para
mais R$4.083,36, chegando a R$64.495,94, o quê será usado para cobrir o 13° Salário dos
empregados e parte de despesas comuns emergenciais de rateio, conforme aprovado na
AGE de 20.09.2020.

f) O superávit financeiro acumulado no período até 30.09.2020 de R$547.552,05(Vide
Demonstração do Resultado do Exercício), é apenas contábil, não significa um total
de dinheiro em caixa e sim dos investimentos efetuados no Paver e aquisições de bens
no período.
VIII – INFORMAÇÕES SOBRE DECISÕES DA DIRETORIA, DESPESAS E
INVESTIMENTOS NO ANO 2020:
1- Decisão de contratação de vigilância Armada;
2- O serviço de contabilidade é prestado por Milton Benelli de Alvora do Sul/PR.
3- Os impostos e taxas municipais como IPTU das áreas do Clube e Portaria e dos
Veículos(IPVA e Licenciamento) estão todos em dia;
4- A colocação de pedras nas vias foi otimizada para que diminuíssemos o volume e
valor de custeio;
5- Mantida diarista para limpeza do Clube do Poente e Portaria, com pagamento no dia
do serviço via depósito bancário;
6- Todos os custos de execução do paver estão sendo contabilizados na Conta de
Infraestrutura Pavimentação no Imobilizado: tijolo paver, pó de pedra, pedra normal,
terra, movimentação de terra, mão-de-obra e grama lateral;
7- Todos os materiais, serviços e outros necessários para manutenção são adquiridos ou
contratados pelo Gerente após autorização verbal do Síndico ou Vice
Síndico(Tesoureiro);
8- Todos os custos com encargos sociais trabalhistas estão em dia, sem nenhum passivo
trabalhista anterior para débitos;
9- O Custo mensal de aproximadamente R$1.500,00 de transporte de entulhos foi
diminuído após mudança de local de despejo e cooperação técnica de transporte com
o Município;
10- Foi mantida a necessidade de contratação do Seguro anual do Veículo Montana para
efeitos de danos totais.
11- As motocicletas são mantidas através de serviços da Polaco Motos de Alvorada do
Sul;
12- Os materiais hidráulicos para manutenção de água são adquiridos na Casa Hidráulica
em Londrina;
13- As tintas para manutenção pontual de maior valor são adquiridas em Londrina e as
emergenciais para manutenção especiais em Alvorada do Sul;
14- Os funcionários gozaram férias e receberam todos os direitos trabalhistas.
15- O Imobilizado em 31.12.2019 eram R$1.222.563,42, em 30/09/2020 o valor evoluiu
para R$1.831.294,36, sendo a obra do paver a maior incidência do crescimento
patrimonial total de 49,79%, além de aquisições de máquinas portáteis de jardinagem,
uma motocicleta nova para ronda vigia;

16- Mantivemos equipamentos de segurança, câmeras e radiocomunicação em
funcionamento e com um vigia noturno para permanência na guarita elevada do Clube
do Poente com a finalidade de diminuir riscos de invasões noturnas, auxiliado com
rádio comunicação entre a Portaria e os motociclistas vigias.
17- Os tratores estão sendo mantidos com conserto de assessórios agrícolas e
equipamentos rodoviários, além da recapagem de pneus para diminuir o custo.
18- O Fornecimento de combustíveis continua com o Auto Posto Bom Jesus de
Porecatú/PR;
19- O controle de materiais é mantido por coordenação do gerente, onde foi orientado a
efetivar compras de acordo com o preço de cada classe de materiais (Higiene,
Alimentação, Ferramentas, Materiais elétricos, Materiais de construção e outros),
adquirindo nos locais com preços menores.
20- O controle de horário de trabalho da vigilância motorizada e armados, além dos
horários da portaria e dos intervalos legais são efetivados pelo relógio ponto da
Portaria e Bastão Eletrônico.
21- As Câmeras de Vigilância instaladas estão com contrato de manutenção para revisão
mensal dos equipamentos e atendimentos de emergência de configurações ao valor
de R$400,00 e esporádicos consertos extras com a empresa SCÓRPIONS de
Londrina;
22- Estamos contabilizando todos os pontos de iluminação pública do condomínio em
conta de Iluminação Pública, incluindo os holofotes das áreas de floresta, praça, trevo
e trapiches, ressalvando que todos os pontos foram substituídos por LED a fim de
trazer mais economia, chegando a 40% de diminuição da conta mensal.
23- Tendo em vista o acréscimos de condôminos por lotes subdivididos no passado e de
anexações de lotes e subdivisões na prefeitura, temos agora 350 Condôminos
Lançados mensalmente na cobrança, visto que dos 344 lotes anteriores, um foi
anexado passando para 343, outro foi subdividido voltando para 344 e 6 foram
incorporados como condôminos subdivididos por sociedade particular.
24- Foi mantido o serviço de cobrança pelo prestador Deivid Junior Francioli ao custo
mensal de R$907,13, onde o mesmo efetiva o atendimento mensal a todos os 350
condôminos, refazendo os boletos individuais com os valores de cota, água e
investimentos, enviando a cada condômino e controlando os pagamentos, entradas e
saídas financeiras destes e saldo de inadimplentes, fundo de reserva, caixa e
investimentos.
25- Esta mantida a cobrança de receitas por serviço de instalação de hidrômetros no valor
de R$250,00.
26- Algumas pequenas despesas são pagas em forma de ressarcimento ao síndico, vice
síndico ou a outro membro da Administração que adquire materiais ou paga algum
serviço em razão de logística ou economia de transporte e de não emissão de boletos
por empresas fornecedoras;
27- Todas as despesas são conciliadas com o relatório de emissão de boletos de cobrança,
saldo anterior, entradas, saídas, aplicações e saldo atual conferindo com o Ativo
Patrimonial.
28- Os pagamentos de despesas são efetivados por meio de pagamentos ou transferência
bancária, ou depósitos em conta de fornecedores ou ressarcidos, evitando os riscos de
controle e utilização de caixa em espécie.

29- Todos os Atos da Administração, reuniões, decisões, são mantidos de acordo com a
Convenção e Regulamento e publicados no site www.rivieradopoente.com.br.
IX – DECISÕES VOTADAS EM 2020 e SOLUÇÕES:

1) Entre 14/05/2020 e 30/06/2020, foram tomadas providências de análise e avaliação
de empresas para instalação de Fibra Óptica Internet aos particulares do Condomínio,
estando duas empresas regulares e autorizadas a este tipo de prestação de serviços
perante os órgãos fiscalizadores, a DELTA e a VOXX.
2) Em 16.05.2020 tivemos reclamação por parte de alguns condôminos sobre o chafariz
da Praça, mas estamos no aguardo financeiro para solução de viabilidade, onde vamos
substitui o sistema atual.

3) Em 01/06/2020, constatado o déficit mensal das contas, por força do aprovado na
AGO de 17/11/2019, passou a vigorar a taxa condominial de R$244,33.
4) Em 12 de Agosto de 2020, por pedido de condôminos e risco de acidentes, devido ao
apodrecimento de madeiramento de suporte, decidiu-se a demolição do Deck do
Clube e início desta execução com nossos próprios recursos humanos e guarda do
madeiramento não afetado, para reutilização em manutenção dos trapiches e em
construção de passarela na pontinha.

5) Em 20.09.2020 prestou-se conta do paver e decidiu-se em AGE, a prorrogação de
parcelas do paver de jan./2021 a jan/2022 com necessidade nova AGE em Maio ou
Junho/2021 para decisão de novos valores.
6) Em 20.09.2020 em AGE autorizou-se o uso do Fundo de Reserva para despesas de
investimentos e de custeio emergencial por falta de caixa.
7) Em 20.09.2020 reforçou-se em AGE as regras para utilização de quadriciclos.

8) Em 31.08.2020 constatou-se o valor de R$447.373,53 de inadimplência condominial
e então houve instauração de 25 processos judiciais contra inadimplentes, somando
um total de R$359.163,90 ajuizados, além de efetivar 5 acordos com parcelamento
de R$41.409,14, ficando R$25.568,56 para decisão contra condôminos beneficiários
dos serviços e R$ 21.231,93 para posteriores ações de pequenas montas:

Em 16.11.2020 houve reunião da Administração para decidir a substituição do
Síndico José Márcio Miranda devido ter saído do condomínio em razão de alienação
de seu único imóvel no Riviera do Poente, onde AGO de 29.11.2020 será efetivada,
prestado as contas, aprovado orçamento 2021 e decidir-se-ão a data de Eleições para
composição de nova Administração para terminar o Biênio atual do síndico
excludente.

É o relatório.

Alvorada do Sul/PR, 16/11.2020.

JOSÉ MARCIO MIRANDA
SINDICO DE 17.11.2019 a 16.11.2020

