
PROPOSTA DE SÍNDICA PROFISSIONAL 
 

Para: Condomínio Residencial Verona 

            Rua João Bissoto Filho, 1181, Valinhos – SP 
 

A Sra. Marilene Bregantin Bertotti, portadora do CPF 992.961.528-87 e do RG 
11.569.633-7, vem atrave s desta candidatar-se a  funça o de Sí ndica Profissional do 
Residencial Verona. 
 

Atualmente e  Sí ndica Profissional do Condomí nio Edifí cio Iris, em Valinhos – SP.  
  

As funço es de Sí ndica Profissional seriam exercidas de acordo com o Co digo Civil, 
a Convença o Condominial, o Regulamento Interno e demais normas vigentes. 
 

A remuneraça o mensal inicial seria de R$ 3.000,00 (tre s mil reais), contra nota 
fiscal, com reajuste anual de acordo com o IGP-M da Fipe ou outro í ndice oficial 
que vier a substitui-lo. 
  

A carga hora ria no local seria de tre s horas dia rias, de segunda a sexta-feira, ou 
sempre que necessa rio em situaço es de urge ncia ou de acompanhamento de obras 
e serviços. 
 

Principais Atribuições do Síndico, conforme Art. 1.348 do Código Civil 
 

I – convocar a assembleia dos condo minos; 
 

II – representar, ativa e passivamente, o condomí nio, praticando, em juí zo ou fora dele, os atos 
necessa rios a  defesa dos interesses comuns; 
 

III – dar imediato conhecimento a  assembleia da existe ncia de procedimento judicial ou 
administrativo, de interesse do condomí nio; 
  

IV – cumprir e fazer cumprir a convença o, o regimento interno e as determinaço es da 
assembleia; 
  

V – diligenciar a conservaça o e a guarda das partes comuns e zelar pela prestaça o dos serviços 
que interessem aos possuidores; 
 

VI – elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano; 
  

VII – cobrar dos condo minos as suas contribuiço es, bem como impor e cobrar as multas devidas; 
  

VIII – prestar contas a  assembleia, anualmente e quando exigidas; 
 

IX – realizar o seguro da edificaça o. 
 
 
 

                                                                                                                     

Marilene Bregantin Bertotti 


