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Um dos maiores desafios de um condomínio consiste em man-
ter em dia o recebimento das quotas, pois é fato que alguns
condôminos ignoram seu dever de quitar pontualmente as ta-
xas de condomínio.
Há também aqueles que, de forma equivocada ou mal inten-

cionada, dão início a ações aleatórias de Consignação emPaga-
mento, pormeiodas quais procuram tumultuar a gestão condo-
minial ao depositar em Juízo valor abaixo do que seria correto.
Lamentavelmente, há casos em que um ou outro condômino
tenta sabotar a administração para forçar a aceitação de sua
pretensão, sem qualquer fundamento válido.
Atender aos interessesde vários condôminos comconcepções

e formações diferentes é praticamente impossível, principal-
mente em condomínios com unidades diferenciadas (aparta-
mentos, salas e lojas térreas). Infelizmente, poucos profissio-
nais dominam o conceito de fração ideal e acabam por tentar
impor que o rateio das despesas ocorra com base nela. Assim,
ignoram que a fração ideal foi criada pela lei 4.591/64 para
servir o rateio de custos da construção, ou seja, o valor que cada
adquirente de unidades vendidas na planta ou em construção
pagará para ter seu imóvel concluído.
A maioria das convenções é redigida de forma amadora e

motiva confusões quando estipulam a divisão de despesas de
conservação e manutenção a partir da fração ideal já que, na
realidade, tais despesas decorrem do uso das áreas comuns,
que são utilizadas de forma igualitária pelos condôminos.
A taxa de condomínio é criada após o prédio ser concluído e

habitadoenão temqualquer relação comotamanhodasunida-

des, pois visa custearas despesas comoenergia elétricadaparte
comum, fornecimento de água, folha de pagamento de empre-
gados do condomínio, limpeza, entre outras.

TAXA INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO
Quando um ou vários condôminos deixam de pagar sua parte

da despesa, resta aos demais suprir a diferença, pois o síndico
não pode deixar de pagar um débito ou pagá-lo parcialmente
porque algumcondômino ficou inadimplente, vez que isso acar-
retaria a interrupção do serviço prestado.
Paraevitar esse problema, a única soluçãoéaumentar o valor

das quotas dos adimplentes. Assim, a dívida daquele que não
paga é rateada entre os que quitam emdia seus compromissos.
Omais revoltante é que, no caso do apartamento de cobertu-

ra ou térreo, esses são os mais prejudicados quando a taxa é
cobrada pela fração ideal.
Os bons pagam pelos maus, sendo que estes continuam a

utilizar toda a estrutura oferecida pelo edifício, podendo até
lucrar se a administração deixar de cobrar em juízo, pois a inér-
cia acarreta a prescrição.

INVIABILIZAR O CONDOMÍNIO
Cabea todos exigir queo síndico contrate umadvogado compe-
tentepara cobrar judicialmentedodevedor e quepossua exper-
tise para modernizar a convenção com diversos mecanismos
que coíbam a impontualidade, como o aumento dos juros para
até 10%aomês, por exemplo, prática aprovadapelo STJ. A taxa
de condomínio advém de um cálculo matemático e, para a
conta fechar, não existe milagre, basta que cada um cumpra
sua parte.

FRAÇÃO IDEAL: OS BONS PAGADORES SÃO
PENALIZADOS PELOS MAUS NO CONDOMÍNIO
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Advogado, especialista emmercado imobiliário escreve

neste espaço às segundas-feiras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2022

A Prefeitura Municipal de Itabira, através da Coordenadoria de 

Comunicação Social, torna público que procederá ao Chamamento 
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atue em uma dessas áreas a participar do sorteio para composição de 

uma subcomissão técnica, na realização do processo de licitação de 

Concorrência Pública no âmbito de Executivo Municipal.
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Maiores informações e formulário de inscrição poderão ser solicitados 

através do e-mail contratositabira@yahoo.com.br. 
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Rodrigo Felipe Andrade
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

 PREFEITURA DE ITABIRA/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO: PREGÃO ELETRÔNICO PMI/SMA/SUCON N° 027/2022, 
PROCESSO PMI/SMA/SUCON N° 038/2022, Registro licitações-e 
Nº: 938727, cujo objeto consiste em: Contratação de empresa 
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comutado � STFC, destinado ao tráfego de chamadas locais, 
de longa distância nacional, internacional e celular entre a 
Prefeitura Municipal de Itabira e a rede pública de telefonia, com 
disponibilização de PABX, sistema de gerenciamento e tarifação 
e fornecimento de linhas telefônicas diretas para o município de 
Itabira/MG. A data limite para recebimento e abertura das propostas 
será dia 26/05/2022 às 9h e início da disputa do pregão será dia 
26/05/2022 às 9h30min.  O edital estará disponível através do site 
www.licitacoes-e.com.br, no endereço: www.itabira.mg.gov.br (Portal da 
 !"#$%"!&#'(")*+,-(#($.!"/01)*2('(."/34$56*17*%1,4!8*$4!*$19('(.",1*
através do e-mail: contratositabira@itabira.mg.gov.br, de 12h as 17h.

Itabira, 13 de maio de 2022.

Alfredo Lage Drummond

Secretário Municipal de  Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

RETIFICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, RETIFICO a HOMOLOGAÇÃO do 
CHAMAMENTO PÚBLICO PMI/SMDECTIT Nº 01/2021, cujo 

objeto consiste no Abertura de vagas para a seleção de 
empresas para integrarem as áreas disponíveis nos Distritos 
Industriais e Áreas Produtivas no Município de Itabira/
MG, conforme Regulamento do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico de Itabira � FUNDESI � Decreto 1.579 de 08 de 
maio de 2018, conforme disposições contidas neste edital, para 
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nº 8.666/93 e suas alterações, que teve como vencedoras as 

seguintes empresas:

 IMÓVEL       DESCRIÇÃO DA ÁREA     EMPRESA
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Carlos Eugênio Fonseca Dutra

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo
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È fato que alguns
condôminos ignoram
seu dever de quitar
pontualmente as taxas
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