
BALANÇO  DAS  ATIVIDADES  2017

Em 26 de setembro de 2017, dia em que o Secovi Rio celebrava 75 anos de 
fundação, uma homenagem recebida na Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
reforçava a importância do Sindicato para o desenvolvimento dos condomínios e 
das empresas do setor de comércio e serviços imobiliários fluminenses. Mas o mês 
de setembro era apenas um entre os 12 de muito trabalho, visando defender os 
interesses do segmento e ampliar o atendimento aos representados.
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CONSULTORIA JURÍDICA
O Departamento Jurídico prestou 3.963 atendimentos, 43% deles por escrito (maior parte 
e-mails). Dentre esses, 40% foram relativos à gestão condominial e 34% a questões trabalhistas. 
Locação de imóveis, tributos e questões previdenciárias também foram assuntos recorrentes. No 
tocante ao dia a dia dos condomínios, os temas campeões foram assembleia geral e cota 
condominial. Na área trabalhista, remuneração do empregado, incluindo adicionais, folgas, 
feriados, férias etc.

A atividade jurídica não se restringiu aos atendimentos – o Secovi Rio atuou também de 
forma ampla para tentar impedir que projetos de lei ou resoluções prejudiciais aos 
condomínios fossem aprovados. O Sindicato ingressou com mandado de segurança em face 
da Comlurb, por conta da exigência de que os condomínios contratassem empresa privada 
para coleta de lixo, classificando-os como grandes geradores, em contrariedade à legislação 
vigente.

No campo trabalhista, o Secovi Rio celebrou ainda, junto aos sindicatos laborais, dez 
Convenções Coletivas de Trabalho para definir os reajustes salariais de empregados de 
condomínios, administradoras e imobiliárias. 

3.963 consultas jurídicas

� Reunião na Receita Federal para tratar da inscrição dos condomínios no CNPJ.
� Seminário sobre Reforma Trabalhista, realizado pela CNC.
� Reunião de Executivos dos Secovis - Jurídicos.

Lutando pelos 
condomínios

Eventos com a participação do 
Departamento Jurídico
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ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO
Deputados, senadores e vereadores trabalham criando leis e decidindo o futuro de milhões de 
brasileiros. Mas, por conta da desesperança, do ceticismo e da rotina do trabalho – ou por puro 
desinteresse mesmo –, muita gente quase não sabe o que se passa nos plenários. O Secovi Rio 
busca ocupar essa lacuna e ficar de olho no que ocorre no universo político e pode afetar o setor.
Pelo menos 415 projetos de lei foram monitorados. Destes, 268 estão tramitando – a maior parte 
deles (110) na Câmara dos Deputados. Cerca de 44% dos projetos tratam de assuntos 
relacionados a condomínios, e 15% abordam a locação. O Secovi Rio se posiciona de maneira 
divergente em relação a 47% deles.

415 projetos de lei monitorados

110 projetos de lei na Câmara dos Deputados

126 projetos de lei não têm o apoio do secovi rio

Para tornar públicos todos esses assuntos e fazer valer a representatividade sindical, 
lançamos na Câmara dos Deputados, em maio, a “Agenda Legislativa & Projetos Prioritários 
– Setor de Comércio e Serviços Imobiliários 2017-2018”, documento que apresenta 14 
projetos de lei em andamento na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que possam 
causar impacto, positivo ou não, na atividade imobiliária.

Projetos 
prioritários

O Secovi Rio, junto com outras entidades de diversos segmentos, travou uma verdadeira 
batalha contra o Projeto de Lei nº 268/2017, que propôs uma série de alterações no cálculo do 
IPTU, gerando aumentos de mais de 100% em várias regiões da cidade: conversou com 
vereadores e outras lideranças, realizou palestras, compareceu a eventos de associações de 
moradores e publicou diversas notícias e posts em informativos eletrônicos, site e redes sociais. 
Além disso, realizou centenas de simulações de cálculos do novo imposto para todos que enviaram os dados de 
seus carnês ao Sindicato. 
Apesar do esforço, o PL, que recebeu 25 emendas, foi aprovado em 5 de setembro de 2017 e as novas regras do 
IPTU foram publicadas na edição de 29 de setembro do Diário Oficial do município (Lei nº 6.250/2017) . “Faltou 
uma maior discussão com a sociedade e transparência. O projeto foi apresentado no final de julho, sem que 
ninguém conhecesse, sob a motivação de que a planta de valores estava desatualizada e foi encaminhado um 
anexo de 500 páginas. Era impossível examinar isso em um curto tempo”, destacou Pedro Wähmann, presidente 
do Secovi Rio, na ocasião. 

A guerra contra 
o aumento do IPTU

IPTUIPTU
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conheça alguns temas de leis e projetos aprovados em 2017 
acompanhados de perto pelo secovi rio

Municipais
� Reajuste da alíquota do IPTU, ITBI e TCL: forte atuação do Secovi Rio junto à Câmara 
de Vereadores para limitar o reajuste dos impostos municipais. (Lei nº 6.250/2017)
� Repasse ao locatário da cobrança de IPTU de imóvel comercial ou residencial no 
município do Rio: atuação do Sindicato junto aos parlamentares para retirada definitiva 
do projeto. (PL nº 227/2017)
� Reajuste da Contribuição de Custeio da Iluminação Pública: combate do aumento 
junto aos parlamentares e mobilização da sociedade civil e da imprensa pela rejeição do projeto. (Lei 
Municipal nº 6.311/2017)

Estaduais
� Pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro: mantendo a mesma linha de atuação de todos os anos, 
o Secovi Rio apresentou estudos e se empenhou para a aprovação de um reajuste condizente com a situação 
econômica do Estado do Rio de Janeiro, focando também em eliminar equívocos na redação que limita a 
atuação sindical. (Lei nº 7.530/2017)
� Instalação de saída de emergência em salão de festas: adequação do projeto para suprimir a obrigatoriedade 
de instalação de saídas de emergência para salões de condomínios particulares. (PL nº 1.197/2012)
� Reúso de água nas edificações: adequação do projeto para excluir os condomínios já existentes da obrigação 
para instalação de mecanismo de captação, armazenamento e conservação para reúso de água proveniente de 
aparelhos de ar condicionado (PL nº 141/2015)
� Autovistoria de gás: forte atuação do Sindicato pelo arquivamento do projeto que alterava regras sobre a 
realização de autovistoria pelos condomínios e proprietários de imóveis residenciais e comerciais e prédios 
públicos, trazendo mais obrigações e despesas para os condomínios e síndicos. (PL nº 3.078/2017)
� Instalação de faixas fotoluminescentes nas escadas de incêndio de prédios públicos e privados: empenho do 
Sindicato pela manutenção do veto ao projeto que usurpava atribuições do Corpo de Bombeiros. (PL nº 
1.133/2015)

Federais
� Loteamento com acesso controlado: atuação do Secovi Rio para permitir regularização do controle de acesso 
de pedestres e condutores de veículos nas vias dos loteamentos com prévia autorização municipal, bem como 
rateio das despesas de administração, conservação e manutenção pelos proprietários dos imóveis, titulares de 
direitos e moradores. (Lei nº 13.465/2017)
� Reforma Trabalhista: apoio à proposta de flexibilização e modernização das relações trabalhistas, além da 
valorização das negociações coletivas como estratégias para competitividade no ambiente de negócios. (Lei nº 
13.467/2017)
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Numa tarde de novembro, uma turma de porteiros e zeladores ouvia, atenta, a psicóloga Elsa 
Devay, que falava da importância de se comunicar bem, trabalhar com ética, saber lidar com 
pessoas idosas, zelar pela higiene e apresentação pessoal, trabalhar em equipe... A aula fazia parte 
do curso Qualidade nos Serviços de Portaria, um dos mais procurados na Universidade 
Corporativa Secovi Rio. Além deste, aconteceram mais 91 ao longo de 2017, totalizando 2.104 
pessoas certificadas e 36.264 horas de treinamento. 

Destaque para o curso Administração de Condomínios, o mais completo do mercado, com 127 
horas: foram quatro turmas de janeiro a dezembro, com um total de quase 200 inscritos. Entre os 
cursos livres, merecem ser citados também: Chefe de Portaria, e-Social, Retenção de Impostos e 
Contribuições Sociais, Cipa e Legislação Trabalhista Aplicada a Condomínios (com atualização da 
Reforma Trabalhista). 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

92
2.104

 cursos

 pessoas certificadas

Chegando À 
Barra da Tijuca

Em parceria com a Associação Bosque Marapendi, o Secovi Rio passou a oferecer em 
dezembro de 2017 cursos na Barra da Tijuca, entre eles Qualidade nos Serviços de 
Portaria, Segurança Condominial, O Novo CPC e o Mercado Imobiliário, Atendimento 
de Excelência, Segurança Condominial, Análise de Propostas e Gestão de Contratos de 
Obras para Condomínios.

5



PESQUISAS E INDICADORES
Quando você decide comprar ou alugar um imóvel e não tem ideia da média de preços num 
determinado bairro, o Secovi Rio oferece um serviço que pode ajudar: a publicação regular de 
pesquisas com dados do setor. Basta acessar os jornais de grande circulação, o site da entidade ou 
as diversas publicações lançadas ao longo do ano para ver os números e realizar transações 
imobiliárias com mais segurança e eficiência. 
Em 2017, foram elaboradas nove grandes pesquisas sobre o mercado imobiliário carioca e 
também sobre outras regiões do estado: Lagos, Baixada, Norte, Serrana e Niterói. Além disso, o 
departamento forneceu dados para centenas de reportagens em jornais, internet e TV: das 741 
inserções na mídia, 414 (56%) contaram com as pesquisas do Sindicato. Se essas notícias fossem 
espaços publicitários, equivaleriam a quase R$ 12 milhões.  

9
741

R$ 12 milhões

 pesquisas

inserções na mídia

em equivalÊncia comercial

Pesquisas lançadas 
em 2017

Panorama do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro
Cenário do Mercado Imobiliário – Barra e Adjacências
Cenário do Mercado Imobiliário – Zona Sul
Cenário do Mercado Imobiliário – Cabo Frio
Cenário do Mercado Imobiliário – Macaé
Cenário do Mercado Imobiliário – Niterói
Cenário do Mercado Imobiliário – Serra (Petrópolis – Teresópolis – Friburgo)
Cenário do Mercado Imobiliário – Baixada Fluminense
Cenário do Mercado Imobiliário – Campos dos Goytacazes
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Para o Departamento de Comunicação e Marketing, 2017 foi especial. Afinal, o aniversário de 75 
anos do Secovi Rio foi a matéria-prima para o planejamento das ações ao longo do ano. Veja o que 
realizamos:

UM ANO DIFERENTE

Turismo e história

#CompartilheAVida

Em março, junho, setembro e dezembro, síndicos e moradores 
de condomínio puderam se deliciar com verdadeiras aulas de 
História in loco nos passeios culturais realizados no Cais do 
Valongo (28/3), Lapa e Santa Teresa (23/6), Mosteiro de São 
Bento e Boulevard Olímpico (20/9), Centro Histórico (8/12), 
todos comandados pelo querido historiador Milton Teixeira, que é uma atração à parte. 

A campanha #compartilheavida, uma parceria do Sindicato com o Hemorio, continuou a trajetória 
de sucesso iniciada em 2015 e teve duas edições, em julho e dezembro, possibilitando a coleta de 
dezenas de bolsas de sangue nas próprias instalações do Secovi Rio. 

Uma mão lava a outra

Na área empresarial, as rodadas de negócios, iniciadas em 2016 durante a Feira Secovi 
Rio, com grande sucesso, deram o tom. Em maio e em agosto, empresas associadas ao 
Sindicato tiveram a chance de estar frente a frente com fornecedores de produtos e 
serviços inovadores para condomínios, imobiliárias e administradoras. As reuniões 
facilitaram a aproximação das duas partes, incentivando a formação de um ambiente de 
negócios mais dinâmico e sustentável.

Festa pra quem merece

Já consagrada no calendário de eventos do Sindicato, a confraternização em 
comemoração ao Dia do Síndico, em abril, mudou de formato e agradou em cheio: uma 
deliciosa feijoada no Teatro Rival, com show de Carlinhos de Jesus e banda, fez da data 
um momento inesquecível. 
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Mulheres no comando

Em parceria com a Tigre, em junho, a oficina Hidráulica para Mulheres – Faça Você Mesma, 
que contou com a participação de 20 mulheres, ensinou a resolver problemas como 
pinga-pinga em torneiras, pias e ralos entupidos, mau cheiro no banheiro, entre outros. 
O ano se encerrou com o evento de confraternização, em novembro, dos ganhadores da 
gincana Fique por Dentro, que propôs uma série de desafios divertidos aos funcionários de 
administradoras e imobiliárias.  

pedala, secovi rio!

Sempre atuando em prol da sustentabilidade, o Secovi Rio se uniu ao Bike Anjo, um 
projeto em que ciclistas ajudam pessoas que desejam aprender a andar de bicicleta 
ou que querem adquirir experiência para se deslocarem pelas ruas da cidade. 
Além de participar da BiciFeira, um grande encontro de marcas e produtos 
relacionados aos chamados “modais ativos” (englobando não só bicicletas, mas 
também patins, skates, patinetes), em julho, o Secovi Rio e mais 80 moradores de 
condomínios estiveram presentes no passeio ciclístico Pedala Tijuca, junto com a Escola Bike Anjo Extra, que 
ensinou as pessoas a pedalar.  

na mídia

É um trabalho invisível, mas que rende excelentes frutos. A assessoria de imprensa do 
Secovi Rio se manteve ativa ao longo de 2017, divulgando os assuntos relacionados ao 
segmento imobiliário e atendendo dezenas de jornalistas, do Brasil e do mundo, que 
buscaram informações sobre o setor. De janeiro a dezembro, foram mais de 500 inserções 
na mídia (jornais, revistas, sites, rádio e TV) com a participação do Secovi Rio, o que representa quase 
R$ 40 milhões em equivalência comercial.
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Ao longo de 75 anos, o Secovi Rio vem se relacionando com uma série de instituições públicas e 
privadas, nacionais e internacionais, participando ativamente de discussões que abrangem a 
transformação das cidades e a melhoria da qualidade de vida da população que habita e trabalha 
nos condomínios residenciais e comerciais. 

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
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principais ações institucionais 
de 2017

• 3º Encontro Nacional dos Executivos dos Secovis do Brasil, de 2 a 4 de abril, na sede do Secovi São Paulo, 
com 84 participantes de 21 Secovis, 15 estados e DF.
• Efetivação do Programa de Eficiência Energética do Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, 
Hidráulicas e Sanitárias do Estado do Rio de Janeiro e Secovi Rio.
• Participação nas reuniões do Pacto Carioca – apresentação do Plano Estratégico da Cidade do Rio de 
Janeiro.
• Parceria entre o Secovi Rio e a Unión Latinoamericana de Administradores de Inmuebles para divulgação do 
Blog Condomínios Verdes, incluindo as parcerias individuais com as entidades-membros, incrementando a 
projeção das matérias para os países de língua espanhola.
• Reunião com o subsecretário de Arrecadação da Receita Federal do Brasil e com a equipe da diretoria de 
pesquisa do IBGE para tratar da inscrição dos condomínios no CNPJ.
• Além da participação na 19ª edição do Congresso Nacional de Administradores de Imóveis, que ocorreu no 
mês de novembro em Salvador (BA), a diretoria do Secovi Rio representou o Brasil na I Feira de Condomínios 
da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios, realizada em abril, em 
Lisboa, Portugal, e também no IREM Global Summit – Conferência anual do Institute of Real Estate 
Management, em outubro, em Chicago, EUA.

ATUAÇÃO NO INTERIOR
Tem mar, tem lagoas, tem dunas, tem serras, tem floresta... As paisagens do 
interior do Estado do Rio são as mais variadas, e em muitas delas a natureza 
divide o espaço com edifícios comerciais e residenciais. São cerca de 5 mil 
condomínios e empresas de administração imobiliária fora da capital 
representados pelo Secovi Rio, que em 2017 realizou uma série de ações para 
alcançar esses públicos locais.
De abril a novembro houve 14 eventos, em Cabo Frio, Campos, Macaé, Niterói, 
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Teresópolis, com a presença de 515 
participantes. Além de workshops sobre questões trabalhistas e o Novo Código de Processo Civil, 
teve apresentação de pesquisas do mercado imobiliário e fóruns para síndicos. 

14  eventos no interior do estado

515 participantes
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