
 



CARTILHA DO
SÍNDICO

Para elucidar as principais dúvidas sobre a rotina de 
trabalho do condomínio, o cumprimento das atividades, 
direitos e deveres de cada membro, o Grupo Haganá 
desenvolveu a Cartilha do Síndico. 

É preciso entender como o trabalho de gestão desta 
pequena sociedade é realizado e nós queremos ajudar. 



Convenção Condominial 

Obrigatoriamente o condomínio deve ter uma convenção que, entre outras, regulamenta a 
administração e as relações entre os condôminos. Este documento é necessário para instituir o 
condomínio. As informações mais relevantes em uma convenção condominial são:

 

Para realizar mudanças na Convenção Condominial é necessária a aprovação de 2/3 de todos os 
condôminos, em assembleia especialmente convocada para esse fim.

CondomÍnio

O condomínio é composto por propriedades exclusivas (apartamentos, casas, salas, lojas, vagas 
de garagem e depósitos) e por um conjunto de equipamentos e dependências de uso comum 
(elevadores, halls, corredores, piscina, quadra e etc.).
As áreas comuns pertencem a todos os proprietários e são indivisíveis, por isso todos têm sobre 
elas igual direito de uso e o dever de contribuir conforme sua fração ideal* nas despesas (taxa 
mensal condominial) necessárias para manutenção e conservação da edificação. 
 
*A fração ideal é a parte indivisível e indeterminável das áreas comuns e de terreno, correspondente à unidade autônoma 
de cada condômino, representada percentualmente.

A discriminação 
e individualização 
das unidades de 

propriedade exclusiva 
e das partes comuns

O modo de 
pagamento das 

contribuições dos 
condôminos e sua 
quota proporcional

Particularidades 
da convocação 
da assembleia e 
representações

A finalidade a que as 
unidades se destinam e 
a fração ideal de cada 

unidade, relativamente ao 
terreno e partes comuns
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Regulamento inteRno

O regulamento interno do condomínio rege as normas de conduta dos moradores e visitantes 
referente ao uso das áreas comuns além das normas e procedimentos de segurança. Seu intuito é 
manter a ordem e a harmonia na convivência entre os moradores.  As informações mais relevantes 
em um regulamento interno são:
 

 

O regulamento interno pode estar inserido ou não na convenção. Se inserido, para alterá-lo será 
necessário alterar a convenção. Caso seja um documento a parte, a maioria simples dos presentes 
em assembleia convocada para esse fim pode realizar alterações. 

sÍndiCo
 
É o representante legal da edificação, eleito pela maioria dos proprietários em assembleia 
convocada para esse fim.  
Seu mandato tem duração máxima de dois anos, podendo ser reeleito. A convenção condominial 
pode determinar um prazo menor de mandato e/ou vetar reeleições.  

 
 
 

 

- Regras para uso das 
partes comuns de lazer 

(piscinas, quadras, 
playgrounds e outros)

- Regulamentação 
para a realização de 

mudanças, obras          
e reformas

- Penalidades e regras 
sobre aplicação de 
multas e recursos
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As principais competências do síndico são:

Caso a convenção do condomínio não proíba, os condôminos podem optar pela contratação de 
um síndico profissional remunerado, podendo ou não ser morador. Embora esta profissão ainda 
não esteja regulamentada, é crescente o número de condomínios optantes por esta prática. 
O síndico tem o direito de transferir, total ou parcialmente, os poderes representativos ou as 
funções administrativas para uma empresa ou outra pessoa, mediante aprovação em assembleia. 
Habitualmente, pela complexidade dos assuntos administrativos, os síndicos contratam uma 
administradora de condomínios para realizar as funções desta área. 

- Representar ativa e passivamente o 
condomínio e praticar os atos de defesa 

dos interesses comuns;

- Fazer cumprir as atribuições a legislação 
vigente, a convenção, o regimento interno e as 

determinações da assembleia;

- Convocar a assembleia do condomínio e 
prestar contas aos condôminos;

- Exercer a administração interna da edificação 
ou do conjunto de edificações.

administRadoRa de CondomÍnios     
 
Empresa especializada em gestão condominial que realiza as funções administrativas inerentes 
a vida em condomínio. Abaixo listamos suas principais funções:
- Convocação e realização de assembleias;
- Emissão e distribuição de cartas, circulares e atas das assembleias gerais;
- Realização de compras, contratação e orçamento de produtos, obras e serviços;
- Gestão de seguros e contratos; 
- Gestão Pessoal: admissões, registros, demissões, homologações, elaboração da folha de 
pagamento e todos encargos sociais, pagamento de salários aos funcionários;
- Gestão Financeira/Contábil: prestação mensal de contas, elaboração de previsão orçamentária, 
emissão e distribuição de cobranças, administração do contas a pagar e receber; retenção e 
pagamentos dos tributos.

Fonte: Garbor RH



Conselho FisCal
 
O condomínio poderá eleger em assembleia três 
membros para compor o conselho fiscal, com mandato 
máximo de dois anos. Competindo a esses dar parecer 
sobre as contas de cada exercício, sugerindo ou não 
sua aprovação.
Caso a convenção condominial preveja a eleição do 
conselho fiscal, esta se torna obrigatória. 
A convenção pode prever ainda a eleição de três 
membros suplentes, que terão a finalidade de substituir 
os conselheiros no caso de impedimento ou no caso de 
renúncia de algum representante. 
Sugere-se que todas as reuniões realizadas por este 
conselho sejam registradas em ata, não podendo 
nenhum de seus representantes tomar decisões sem 
autorização do síndico, nem realizar compras ou contrair 
dívidas em nome do condomínio. 

 
Conselho Consultivo
 
Será eleito um conselho consultivo, caso previsto em 
convenção, composto por três membros condôminos 
com mandato de até dois anos. Este conselho tem função 
consultiva ao síndico, assessorando-o nas soluções dos 
problemas, podendo a convenção condominial definir 
suas atribuições específicas. 
Sugere-se que todas as reuniões realizadas por este 
conselho sejam registradas em ata, não podendo 
nenhum de seus representantes tomar decisões sem 
autorização do síndico, nem realizar compras ou contrair 
dívidas em nome do condomínio. 

Fonte: Garbor RH



noRmas RegulamentadoRas

Atualmente estão ativas 35 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR´s), que 
têm como finalidade estabelecer os requisitos técnicos e legais para os aspectos mínimos de 
segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores. Essas são obrigações trabalhistas a serem 
cumpridas por todo empregador. Sendo o condomínio um contratante de funcionários, este está 
obrigado a cumprir algumas dessas normas.
O não cumprimento destas normas ocasionam multas ao condomínio, com variação de valor 
entre elas. Em caso de reincidência o valor aumenta consideravelmente.
Porém, a multa não é o maior problema. Na eventual não realização das normas, o condomínio 
fica sujeito a responsabilidades trabalhistas e cíveis.
Abaixo detalharemos as Normas Regulamentadoras (NR´s) obrigatórias mais comuns aos 
condomínios - algumas delas são específicas, dependendo da estrutura física do edifício - que 
deverão ser cumpridas através de laudos, exames e treinamentos periódicos:

PRogRamas de ContRole médiCo de saúde oCuPaCional
Esta norma obriga o condomínio a contratar um médico do trabalho ou realizar 
convênio com empresa especializada (o que é o usual e mais indicado) em 
medicina do trabalho que indicará um médico coordenador do PCMSO para 
realização dos exames admissionais, demissionais, periódicos, por mudança de 
função e retorno ao trabalho de todos os funcionários do condomínio.  Importante 
salientar que por se tratar de um programa, os exames realizados de forma 
avulsa não têm valor, o programa deve estar ativamente contratado.
A NR 07 também diz, em seu item 7.5.1 que: “todo estabelecimento deverá 
estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, 
considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter esse 
material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para 
esse fim“. Sendo assim, os funcionários do condomínio devem ser treinados 
periodicamente para estarem habilitados a realização do primeiro atendimento, 
indicado que seja realizado anualmente. 

nR7 PCmso

ContRatos obRigatóRios
 
A legislação vigente obriga a contração, por parte do representante do condomínio, do seguro de 
toda edificação contra o risco de incêndio, destruição total ou parcial e do contrato de manutenção 
ou conservação dos elevadores. Não obstante, existem outras obrigações legais, tais como as 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 
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equiPamentos de PRoteção individual – ePi
Esta norma obriga o condomínio a fornecer, orientar, treinar e exigir do 
funcionário o uso de EPI.  EPI é considerado todo equipamento ou produto 
de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção de riscos 
suscetíveis que ameaçam a segurança e a saúde no trabalho. A norma não 
exige periodicidade do treinamento, nem capacitação do instrutor.

nR 6 

instalações e seRviços em eletRiCidade
Esta norma, em conjunto com a NBR 5419, além de diversas ações 
preventivas de segurança nas instalações elétricas, exige dos condomínios, 
ações direcionadas ao sistema de para-raios, para proteção contra descargas 
atmosféricas. A periodicidade de realização do laudo do sistema de para-
raios é anual, já para o laudo de instalação elétrica, a norma não especifica a 
periodicidade, porém os especialistas sugerem que seja realizado a cada dois 
anos. Ambos os laudos devem ser realizados por um engenheiro elétrico. 

nR 10  

Comissão inteRna de PRevenção de aCidentes – CiPa
A CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deverá ser constituída 
para condomínios que tenham a partir de 51 funcionários. Condomínios com 
um número inferior ficam apenas obrigados a designar um funcionário para 
participar do treinamento anual de prevenção de acidentes. Este funcionário 
não terá estabilidade, diferente da CIPA constituída. O treinamento deve ser 
realizado por profissional que possua conhecimento sobre o tema.

nR5 CiPa 

PRogRama de PRevenção de RisCos ambientais
Esta norma obriga o condomínio a ter um programa que visa estabelecer a 
metodologia de ação que garanta a preservação da saúde e integridade dos 
trabalhadores frente aos riscos ambientais. Este programa é realizado através 
de relatório anualmente elaborado por um técnico de segurança, engenheiro 
ou médico do trabalho. Importante informar que o PPRA estabelece e orienta 
o médico do trabalho na realização do PCMSO.

nR9 PPRa 

PRoteção ContRa inCêndio
O condomínio, além de ser obrigado a disponibilizar aos trabalhadores e 
moradores equipamentos de combate a incêndio e orientações de rotas de 
fuga, é obrigado a oferecer treinamento anual realizado por especialista em 
Prevenção e Combate a Incêndio.

nR 23 
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Este material tem por finalidade mostrar conceitos de segurança patrimonial, 
adaptações básicas e dicas em geral. Todas as recomendações da Haganá 
visam a máxima segurança com o mínimo de adequações e investimento.

Vale lembrar que foi considerado um nível de segurança adequado e que 
é o ideal para os empreendimentos. No entanto, a aplicação de qualquer 
parte do trabalho também é válida na implementação e aprimoramento das 
ferramentas já existentes, aumentando o nível de segurança atual.

ORIENTAÇÕES GERAIS
DE SEGURANÇA



as 4 áReas a seRem PRotegidas

Para que a equipe de segurança tenha o domínio total do estabelecimento em que os serviços 
são prestados, deve-se controlar 4 (quatro) áreas que podem ser distinguidas em qualquer 
local. São elas: 
 
      áRea CRÍtiCa
É definida pela entrada de veículos e de pedestres. É considerada crítica, pois, a maioria das 
invasões começa ou termina por ela. 
 
      áRea de invasão
É delimitada pelo perímetro, ou seja, o muro que faz divisa com a rua e com os vizinhos.
 
      áRea de PeRigo
Esta área é definida pelos acessos à própria edificação (acessos a portaria e recepção). 
 
      áRea de ContRole
É a área entre a área de invasão (muros) e a própria edificação, são, portanto, os pátios internos. 



guaRita blindada 

Todo estabelecimento deve possuir um local seguro, protegido e 
inabandonável de onde possam ser acionados todos os alarmes - 
de aviso ao condômino, ao suposto invasor e ao apoio externo - em 
caso de emergência. A guarita é o melhor local para atender esta 
necessidade e o mais importante na segurança. O uso do local 
deve ser exclusivo, não podendo ser realizada nenhuma outra 
atividade como guardar entregas de moradores ou possuir relógio 
de ponto. Também recomendamos que não possua banheiro. 
O profissional atuante na guarita deve ser substituido por outro 
membro da equipe de segurança toda que vez que se ausentar. 
Não importa quanto tempo o profissional fique no banheiro, pois o 
tempo da segurança é muito pequeno para reagir rápido no caso 
de uma ação marginal. Além disso, a ausência de um banheiro na 
guarira aumenta a área útil e o campo de visão.

Os vidros da guarita devem ser blindados. A altura dos vidros 
deve estar entre 1,1m e 1,9m do solo. A espessura da blindagem 
dos vidros deve ser de 50/54 mm (mínimo de 42 mm), que 
suporta disparos até de uma arma do tipo AR 15. A blindagem 
dos vidros é muito mais importante que a blindagem de toda a 
estrutura da guarita, embora recomendada. Sempre exija o laudo 

balístico (RETEX) ao fornecedor dos materiais blindados. Recomendamos também a instalação 
de película escurecedora (vale dizer que a iluminação externa deve ser maior que a interna) além 
de ar-condicionado do tipo “split” e também um exaustor.

Recomendamos a instalação de uma eclusa (passagem 
formada por dois portões)  para adentrar a guarita a fim de evitar 
que pessoas não autorizadas aproveitem a abertura de uma 
única porta para invadi-la. A porta interna deve ser blindada, 
com uma pequena janela (40X60 - L x A), também blindada. A 

porta ou portão externos poderão ser apenas de material resistente e devem ter o curso de 
abertura de dentro para fora.

Deve existir um telefone para uso exclusivo de monitoramento 
externo de botão de pânico e alarmes. Caso seja necessário um 
aparelho telefônico, recomendamos a utilização de uma segunda 
linha dedicada. Além disso, é ideal que na guarita seja disponibilizado 

um ponto de internet rápida - preferencialmente por fibra óptica- para a transmissão de imagens 
do monitoramento remoto do local. 

Veja, a seguir, os itens necessários para a constituição de uma guarita segura:



A pessoa que for atendida do lado externo da guarita deve ter 
facilidade em conversar com o profissional da equipe de segurança 
que estiver atuando em seu interior. Para isto, é extremamente 
importante que o local tenha um interfone de boa qualidade para 
que a comunicação seja clara. Dois passa-volumes, também 
blindados, devem ser instalados na guarita: um para coleta (voltado 
para a área de identificação) e outro para despacho dos materiais 

(voltado para o lado interno). Desta maneira o profissional de segurança não será obrigado a 
abrir a guarita para identificar as pessoas e/ou receber encomendas.

Recomendamos sobre a existência de um alarme de aviso cujo 
acionamento é composto por duas fases: quebra de um vidro e 
o disparo de um botão, por exemplo, para que não haja disparos 
acidentais. O acionamento alertará sobre um possível invasor que 
tenha sido detectado e, também, aos moradores de que existe um 

momento de perigo e devem, portanto, permanecer em suas unidades. Para isso, o som deste 
alarme deve ser conhecido por todos os moradores. 

áRea de identiFiCação 

Este local deve estar estrategicamente posicionado para 
que durante o processo de identificação dos visitantes 
ou prestadores de serviço, eles permaneçam isolados da 
área interna do empreendimento, inclusive fora de eclusa. 
A área de identificação, assim como o próprio acesso de 
pedestres e de veículos, deve ser bem iluminada para 
facilitar o reconhecimento, mesmo no período noturno. 
Recomendamos uma cobertura neste local para abrigar e 
proteger os visitantes e prestadores de serviços do sol ou da 
chuva. O conforto da área de identificação é importante para 
a aplicação adequada de procedimentos de segurança.



FeRRamentas de ContRole de aCesso 
 
O SIGAH Fixo funciona a partir de uma câmera posicionada na área de identificação fixada 
no primeiro portão que dá acesso a eclusa de pedestres, que fará a identificação da pessoa já 
cadastrada.
O SIGAH Mobile é instalado em um smartphone que ficará com o responsável pela triagem de 
veículos, que apontará a câmera do celular para o condutor e o sistema “SIGAH MOBILE” faz o 
reconhecimento facial “liberando” assim o seu acesso.
Para que o sistema funcione é necessário um servidor e uma máquina Client, para armazenamento
de dados, mais um roteador sem fio com internet banda larga.É necessário também que o lugar
tenha uma boa iluminação. 

H
agana

Sistema SIGAH - FIXO

Sistema SIGAH - Mobile

sistema 
sigah mobile

sistema 
sigah FiXo



eClusa de PedestRes

Define-se eclusa como a passagem obrigatória por 2 portões sendo 
que, sempre que um estiver aberto, o outro estará fechado. Chamamos 
esta composição de intertravamento. Esta dinâmica resulta de um 
dispositivo que não permite a abertura simultânea dos portões, 
contudo deve haver um segundo mecanismo que destrave ambos, 
para os casos de emergência. O acionamento deste dispositivo deve 
estar conectado ao sistema de monitoramento de alarme.

área Crítica – exemplo detalhado

1
2

4

6

8

10

12

3

5

7

9

11

Gaveta Blindada
Guarita x Morador 50x50x20 (LxPxA)

Terminal de Consulta
Dados e imagens dos moradores

Alvenaria Estrutural
Bloco de 19 cm e graute específico

Vidros Blindados
Espessura 50/54mm com transpasse

Eclusa Social - Padrão
Portões intertravados

Cobertura permanente

Gaveta Blindada
Guarita x Morador 50x50x20 (LxPxA)

Área de Identificação
Livre acesso e coberta

Porta Blindada
Com visor 40x60cm (LxA) e fechadura eletromagnética

Eclusa de Pedestres
Pedestres e guarita com portões intertravados

Gaveta Blindada Giratória
Diâmetro interno   = 50cm

Área para Delivery

Projeção de Cobertura

Detalhamentos



a ausência desta ferramenta pode implicar na constante abertura simultânea dos portões, 
descaracterizando o efeito da eclusa.

área Crítica – exemplo de equipamentos eletrônicos

Descrição de Equipamentos

Câmera Day/Night

Telefone

Ar condicionado Split

Botoeira

Interfone

Câmera Sistema Antiarrastão
Monitoramento remoto da porta da guarita

Viva voz

Duas linhas (uma exclusiva para alarme)

Toca uma campainha na guarita

Acorda Vigia

Quente e frio

Com infravermelho - altura do Piso: 2,2m

Holofote de Led
Iluminação: 300w

Botão de Pânico
Fixo ou Móvel

Supervisor Virtual



eClusa de veÍCulos

Assim como já explicado no item  “Eclusa de Pedestres”, a utilização 
deste conceito também é recomendada para o acesso de veículos 
- conforme demonstrado nos croquis adiante - pois é importante 
que, no momento da triagem de entrada de moradores, exista a 
barreira física, impedindo que pessoas não autorizadas acessem 
o interior do empreendimento. 

Como há diferentes tipos de portão, mostraremos a seguir três 
situações distintas para composição de eclusa de veículos.

Vale dizer que o intertravamento dos portões de pedestres também 
deve ser considerado na eclusa de carros. Os exemplos a seguir 
mostram como deve ser o acesso de veículos, utilizando diferentes 
tipos de portão. Observe que, em todos os casos, recomendamos 
a instalação de sensores de presença para evitar a colisão do 
portão nos veículos.



1
2

4
3

5

Identificação dos Moradores

Terminal de Consulta
Dados e imagens dos moradores

Eclusa de Veículos
6,5m de comprimento - portões intertravados 

Cobertura permanente

Ilha (piso elevado)

Projeção de Cobertura

Detalhamentos

Câmera Day/Night (altura = 2.20 m)

Sensor de simples feixe
Evita colisão com o veículo

Ferramentas Eletrônicas

Iluminação: 300W
Holofote de Led

acesso de veículos com Portão basculante

*O sensor de presença é uma ferramenta fundamental para evitar a colisão do(s) portão(ões) nos veículos.
**Além da correta instalação de sensores de presença, recomendamos a contratação do Seguro de Responsabilidade 
Civil, por parte do empreendimento, para o ressarcimento de possíveis prejuízos.



1
2

4
3

5

Identificação dos Moradores

Terminal de Consulta
Dados e imagens dos moradores

Eclusa de Veículos
6,5m de comprimento - portões intertravados 

Cobertura permanente

Ilha (piso elevado)

Projeção de Cobertura

Detalhamentos

Câmera Day/Night (altura = 2.20 m)

Sensor de simples feixe
Evita colisão com o veículo

Ferramentas Eletrônicas

Iluminação: 300W
Holofote de Led

acesso de veículos com Portão de Correr

*O sensor de presença é uma ferramenta fundamental para evitar a colisão do(s) portão(ões) nos veículos.
**Além da correta instalação de sensores de presença, recomendamos a contratação do Seguro de Responsabilidade 
Civil, por parte do empreendimento, para o ressarcimento de possíveis prejuízos.



1
2

4
3

5

Identificação dos Moradores

Terminal de Consulta
Dados e imagens dos moradores

Eclusa de Veículos
6,5m de comprimento - portões intertravados 

Cobertura permanente

Ilha (piso elevado)

Projeção de Cobertura

Detalhamentos

Câmera Day/Night (altura = 2.20 m)

Sensor de simples feixe
Evita colisão com o veículo

Ferramentas Eletrônicas

Iluminação: 300W
Holofote de Led

acesso de veículos com Portão Pivotante

*O sensor de presença é uma ferramenta fundamental para evitar a colisão do(s) portão(ões) nos veículos.
**Além da correta instalação de sensores de presença, recomendamos a contratação do Seguro de Responsabilidade 
Civil, por parte do empreendimento, para o ressarcimento de possíveis prejuízos.



áRea de invasão (PeRÍmetRo)

A área de invasão é representada pelos muros e grades que cercam o 
local, delimitando-os com os terrenos vizinhos ou com a rua. Apesar de 
estatisticamente responsável por 10% das intrusões em geral, o risco de 
invasão pelo muro existe e deve ser tratado de forma pontual. O controle 
desta área deve permitir a detecção antes mesmo que a incursão 
ocorra, pois, pela dimensão e configuração do empreendimento, 
localizar o invasor depois de seu acesso não é adequado. Enfatizamos 
que a utilização de muros nivelados e regulares é condição ideal para 
a proteção. Embora seja muito mais importante a detecção em tempo 
real, não queremos que o invasor entre no local, por isso, sempre 
recomendamos que o muro seja protegido por dois tipos de sensores:
1. Sensor com alto índice de DETECÇÃO - indicando para a equipe de 
segurança uma invasão, antes mesmo que ela aconteça.
2. Sensor com alto índice de OSTENSIVIDADE - que tem como princípio 
coibir e desestimular que uma invasão possa vir a acontecer.
Importante dizer que o sensor com a função de detectar deve ser 
instalado antes do sensor que tem a função ostensiva. Câmeras 
deverão estar acopladas aos sensores. Além disso, e com o objetivo 
de utilizar o fator surpresa a favor da segurança, holofotes de presença 
acoplados aos sensores de detecção são recomendados. Todas as 
ferramentas eletrônicas do perímetro deverão ser instaladas no topo do 
muro. Abaixo, croqui com exemplo de proteção perimetral:



A proteção dos muros com a utilização de cerca elétrica possui uma baixa capacidade de 
detecção mas como possui ótimo potencial ostensivo, sua instalação é recomendada. A baixa 
eficiência de detecção da cerca elétrica deve-se à maior probabilidade de disparos falsos, por ser 
facilmente burlada. Teoricamente, apenas câmeras seriam necessárias ao redor do muro e desta 
forma seria possível visualizar uma eventual tentativa de invasão. Como nenhum profissional 
consegue, em tempo integral, observar as imagens transmitidas pelos equipamentos, já que são 
distintas e variadas suas atribuições, eles devem estar acoplados com os sensores.

Os sensores de proteção perimetral têm a função de capturar a atenção do profissional de 
monitoramento a observar de imediato o que ocorreu no local supostamente invadido. Assim, 
quando houver o disparo do sensor, a imagem do exato local do disparo deve automaticamente 
aparecer em primeiro plano num monitor instalado na guarita, gerando concomitantemente sinal 
sonoro para chamar a atenção do colaborador. Para que isto seja possível, há a necessidade de 
acoplar-se os sensores às câmeras. Naturalmente, de acordo com o padrão de câmeras escolhido, 
a luminosidade externa do perímetro deverá ser reconsiderada. As câmeras recomendadas para 
cobrir toda a extensão do perímetro do empreendimento são do tipo day-night com resolução 
HD.  A imagem deve ser direcionada para a guarita, onde o profissional permanecerá alerta 
aos sinais sonoros. É recomendado o sistema digital de gravação. Este equipamento deve ficar 
dentro da guarita, sendo esta, monitorada por uma central externa.

RUA

Além da utilização de sensores de duplo feixe (alto índice de DETECÇÃO), no exemplo abaixo, 
também está sendo utilizada uma cerca elétrica (alto índice de OSTENSIVIDADE):

Tipo de sensor de 
proTeção de muro

Speedrite / Cerca Elétrica
Infravermelho Feixe Simples

Infravermelho Feixe Duplo

Alta / Alta
Baixa

Baixa

Alta / Baixa
Média

Alta

Grau de osTensividade Grau de deTecção

Abaixo as vantagens e desvantagens de cada sistema que são a base para nossas recomendações:



áRea de PeRigo

A área de perigo é definida pelas portas e janelas que dão acesso ao 
interior da edificação. O controle desta área é recomendado para o 
retardo de uma eventual invasão.
Estas áreas (hall social, hall serviços) precisam ser controladas e 
monitoradas pelo profissional da guarita, com a instalação das seguintes 
ferramentas eletrônicas:

1. Fechadura Eletroímã
2. Interfone
3. Câmera 
4. Botoeira para abertura da porta de dentro para fora (livre)

Veja o exemplo abaixo:

Recomendamos idealmente que todas as janelas compreendidas na área de perigo sejam 
gradeadas. Caso não seja possível, prever a instalação de ferramenta que possibilite o travamento 
dos elevadores pela guarita blindada ou sala de segurança.



Além disso, recomendamos que todas as unidades possuam um sistema de alarme que 
deverá ser ativado todas as vezes que o local ficar vazio. Trata-se de um sistema simples, 
composto por três sensores de presença do tipo “IVP”. Estes sensores deverão ser instalados 
no acesso social e no acesso de serviço. O disparo do sensor deverá avisar a guarita blindada 
do empreendimento, além do som de alerta também acontecer em nossa central externa de 
operações, denominada “NEVADA”.

As portas do tipo corta-fogo deverão permanecer travadas no sentido de entrada. Para saída, 
deverão estar livres para casos de emergência. A implementação de sistema de trava antipânico, 
como detalhado na figura adiante, é também recomendado:

Trava

P.C.F

Interior dos Andares

Trava

Barra Antipânico



equiPe mÍnima de seguRança PaRa atuaR em 
um emPReendimento

Com o objetivo de capacitar o empreendimento a avaliar imediatamen-
te a equipe de segurança do local, indicamos abaixo a equipe mínima 
recomendada para atingir o nível de segurança ideal. Converse com o 
seu Gerente Operacional para confirmação da equipe mínima e ideal.

É comum a substituição do profissional atuante na guarita por pessoas não habilitadas (por ex., 
faxineiros ou jardineiros). Esta prática coloca em risco a segurança do local e todo eventual in-
vestimento realizado na adequação da infraestrutura torna-se desperdiçado.
A partir do momento que uma pessoa for autorizada a acessar um estabelecimento - após terem 
sido executadas todas as normas de prevenção - esta torna-se automaticamente um “amigo”. 
Ser “amigo” não representa imunidade aos olhos da equipe de segurança pois há certos “ami-
gos” que aproveitam de uma determinada situação e acabam por cometer algum tipo de deslize. 
Para lutar contra o “amigo” existem táticas e a prevenção é que define suas aplicações, sempre 
considerando a relação custo-benefício. Essas táticas fazem parte de uma batalha classificada 
em três graus de intensidade que dependem da política interna de cada estabelecimento.

Função

P1- Profissional

P2 - Profissional

P3 - Profissional
        Líder

LocaL de 
aTuação

Guarita*

Triagem de 
Veículos

Geral

esTado

Inabandonável

Inabandonável

Abandonável

dia

1

1

1

noiTe

1

1

1

Função

Identifica pedestres
Controla os dois portões de acesso e 

aciona as portas de acesso à edificação 
Monitora alarmes e CFTV

Responsável pela equipe
Torna os demais postos

 em inabandonáveis 
Faz rondas internas 

Controla prestadores de serviço e 
entregadores de encomendas

Identifica condôminos 
em seus veículos

pressão psicoLóGica

Utilização de câmeras e monitores, com 
placa informativa que identifique a vigilância. 
Para esta finalidade são utilizadas câmeras 

no interior do empreendimento e na garagem 

Utilização de magnotometer ou detector 
de metais, reduzindo-se riscos de 

“amigos” armados

Utilização de placas do tipo:
“Sorria, você está sendo filmado”

FLaGranTe

Instalação de alarmes 
silenciosos

Utilização de 
escuta ambiental

Utilização de câmeras 
ocultas em locais de risco

reGras prevenTivas

Acompanhar o visitante 
até o seu local de destino

Normas de conduta 
para que não se deixem 

pertences em locais visíveis

Nunca facilitar

* Caso possua mais de uma guarita, acrescentar um posto 24 h para cada.

O sistema de cadastro de todos os prestadores de serviço e o seu controle feito por um membro 
da equipe de segurança - no caso, o P3 - poderá contribuir muito na batalha contra os “amigos”.



geRadoR de eneRgia

No empreendimento deve existir um gerador de energia para ser 
utilizado em caso de emergência, abastecendo, no mínimo, a guarita, 
os equipamentos de segurança, os elevadores e as áreas comuns.

FeRRamentas de seguRança ReComendadas 
PaRa ResidênCias

Tanto as residências localizadas em condomínio fechado quanto os 
imóveis construídos em vias de acesso público necessitam de, no 
mínimo, algum sistema que aumente o nível de segurança do local, 
oferecendo mais proteção aos seu moradores e visitantes sem interferir 
na comodidade deles. Elaboramos um check-list comparando as 
ferramentas recomendadas para as  residências condominiais e para 
as casas de área externa (na rua):

Função Fora do residenciaL denTro do residenciaL

Guarita Blindada SIM NÃO

Sistema de Sensores SIM

Sistema Perimetral SIM NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Controle da Segurança sobre as Portas de Acesso SIM

Equipe de Segurança SIM

Sistema de Câmeras SIM

Quarto de Segurança SIM

Sistema de Alarme Interno SIM SIM



Recomendamos realizar uma palestra sobre segurança patrimonial 
para a definição de procedimentos rígidos que elevarão o nível de 
segurança de todos. Com a realização de uma palestra específica 
destinada aos funcionários como, por exemplo, empregadas 
domésticas, babás caso o empreendimento seja residencial.
Lembramos que para a aplicação completa dos procedimentos de 
segurança, que devem ser votados em assembleia, é importante 
respeitar as limitações físicas e humanas, como adequação da 
guarita e equipe de segurança utilizada.

FiCamos ao inteiRo disPoR PaRa esClaReCimento 
de qualqueR dúvida que Possa suRgiR, bem 

Como PaRa auXiliá-los na elaboRação de sua 
tabela de PRoCedimentos.



glossáRio de teRmos de seguRança

a
alvenaRia estRutuRal
Construção com bloco, barras de ferro e graute (tipo de concreto específico) que suporta disparos de arma de 
fogo e também oferece resistência mecânica, conforme normas específicas testadas pelo exército brasileiro.

áRea PaRa deliveRY
Local seguro para que uma pessoa receba pequenas encomendas sem contato físico com o entregador, através 
de gaveta blindada ou giratória, vidro blindado e uso de interfone.

b
botão de PÂniCo
Um botão fixo ou móvel que é disparado pelo profissional de segurança em caso de perigo no local.

C
CÂmeRa daY/night
Câmera que tem a função de registar imagens com nitidez no período diurno e no período noturno.

CeRCa elétRiCa
Cerca energizada, com alto índice de ostensividade.

e
eXaustoR
Deve ser instalado quando não há transpasse no vidro blindado. Tem a função de renovar o ar interno da guarita 
blindada pois, em um ambiente totalmente blindado e fechado, o oxigênio interno fica reduzido podendo causar 
mal estar ou mal súbito ao profissional de segurança.

g
guaRita blindada
Ou “Sala de Segurança”. Consiste em um ambiente totalmente blindado (alvenaria, vidros, portas, gavetas, 
janelas) em todos os lados, com laudo balístico RETEX.

i
inabandonável
Local de trabalho que sempre deve estar com um profissional de segurança em quaisquer circunstancias.

inteRtRavamento
Dispositivo elétrico que não permite a abertura simultânea de dois portões (eclusa) ao mesmo tempo.

ilha
Local apropriado para abrigar o profissional de segurança na triagem de veículos.

m
monitoRamento eXteRno
Consiste em aviso enviado para uma central de segurança externa através de sinal GPRS ou linha telefônica 
para todo e qualquer tipo de alarme ou sensor instalado no local que tenha sido acionado.

P
PelÍCula esCuReCedoRa
Tem a função de confundir um possível invasor sobre qual ação está sendo tomada pela profissional da 
segurança em um momento real de perigo. Além disso, protege contra os raios solares.

Passa volumes
Gaveta blindada certificada por laudo Balístico RETEX. A dimensão da gaveta é customizada de acordo com a 
necessidade de cada local.



q
quaRto de seguRança
Consiste em um ambiente totalmente blindado e com diversos disposivos de comunicação e equipamentos de 
segurança, onde a pessoa deve entrar em caso de real perigo.

R
ReteX
Laudo balístico fornecido pelo exército brasileiro - único órgão autorizado no Brasil para tal - que garante 
procedência e resistência balística dos materiais instalados (portas, janelas, vidros, alvenaria, gavetas, etc).

s
sensoR de duPlo FeiXe (iva)
Trata-se de um sensor instalado, em geral, no topo do muro. Composto por duas peças: um transmissor e um 
receptor. Dois feixes de infravermelho ficam ligados entre eles. Quando os dois feixes são interrompidos ao 
mesmo tempo, gera um alarme para o profissional de segurança da guarita blindada.

sensoR de simPles FeiXe (iva)
Trata-se de um sensor instalado, em geral, no acesso de veículos para inibir colisão entre o carro e o portão. 
Composto por duas peças: um transmissor e um receptor. Um feixe de infravermelho fica ligado entre eles. 
Quando o feixe é interrompido, faz com que o funcionamento do portão seja bloqueado.

sensoR de PResença (ivP)
Trata-se de um sensor instalado em pontos específicos, em geral em áreas internas, que gera um alarme caso 
seja detectado movimento no ambiente.

sigah | FiXo: ContRole de aCesso
Uma ou mais câmeras serão instaladas em local estratégico, na entrada de pedestres, permitindo identificar 
e reconhecer várias pessoas ao mesmo tempo e apontar quem está, ou não, autorizado a prosseguir. Se o 
indivíduo não for reconhecido, será direcionado para cumprir os trâmites para a autorização do acesso. Ou seja, 
se a pessoa já estiver previamente cadastrada no sistema, o acesso será liberado. Caso contrário, ela deverá 
passar pelos procedimentos de identificação.

sigah | móvel: ContRole de aCesso
O sistema interage via wi-fi com um aplicativo específico instalado em aparelhos smartphones que serão 
manuseados pelos colaboradores do Grupo Haganá. Para fazer o reconhecimento, o profissional aproximará o 
aparelho para o rosto do condutor* do veículo e, em poucos segundos, o sistema fará o reconhecimento facial 
da pessoa, além disso, na tela serão apresentados os demais moradores vinculados a ele. Caso algum dos 
ocupantes não seja identificado pelo sistema, o profissional responsável pela triagem no acesso de veículos 
solicitará que o visitante passe pelos devidos trâmites de autorização de acesso.

sPeedRite
Trata-se de uma cerca profissional com alto índice de detecção e alto índice de ostensividade. É sensível ao 
corte, toque e aterramento. Substitui o uso de sensores de duplo feixe e cerca elétrica. Produto importado da 
Nova Zelândia e instalado por empresas credenciadas e homologadas. 

t
tRansPasse
Consiste na instalação de vidro blindado com um vão entre o vidro que vem do peitoril e o vidro que vem da 
platibanda. Esta instalação é recomendada para renovação do ar interno da guarita pois, em um ambiente 
totalmente blindado e fechado, o oxigênio interno fica reduzido, podendo causar mal estar ou mal súbito ao 
profissional de segurança.

teRminal de Consulta
Consiste em uma estação de trabalho que acessa as fotos dos moradores no momento da entrada através de 
um software de controle de acesso, instalado no computador da guarita blindada. 
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