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PORTFÓLIO 
 

Adelino Bichara SS Ltda. iniciou suas atividades em 1976 na cidade de São Paulo, e desde então 
o seu fundador Adelino Bichara, advogado OAB-SP 31371, naquela época um recém-formado 
bacharel, com extensão universitária em administração de empresas, vem desenvolvendo, ao 
lado da equipe, um programa de trabalho através do estudo, pesquisa, ensaio e prática, com 
vistas à valorização patrimonial dos clientes e constante aperfeiçoamento dos serviços prestados 
em Administração de Condomínio, Síndico Profissional e Gestão de Locação: 
 

 Condomínio: gerenciamento completo observando o disposto na Convenção e Regulamento 
Interno, e assim a legislação e normas vigentes. Apuração de impostos e obtenção de 
certidões, acompanhamento e renovação de documentos fiscais, vistorias, laudos e 
certificados. Assessoria total ao síndico, suporte em assembleias, relatórios financeiros online 
e conta bancária exclusiva vinculada ao CNPJ do condomínio. 

 Síndico Profissional: pessoa jurídica, cuja atuação ininterrupta, que será detalhada de comum 
acordo com o Corpo Diretivo, considera uma carga horária presencial, além do atendimento 
remoto, e inclui o suporte de uma empresa especializada. 

 Gestão de Locação: gestão administrativa do patrimônio imobiliário visando rentabilidade da 
locação e valorização da propriedade, incluindo: redação do contrato de locação inicial e 
renovações, avaliação cadastral, análise do valor locativo, supervisão no cumprimento das 
cláusulas contratuais e vigência dos seguros; bem como o pagamento e controle das despesas 
acessórias da locação, demonstrativos mensais e relatórios anuais, repasse pontual dos 
aluguéis. 
 
Suporte oferecido: 

 Administrativo: ampla disponibilidade no atendimento e eficácia na execução das tarefas. 

 Financeiro: plano de contas a pagar classificado e previsão orçamentária periódica. Controles 
sistemáticos: cobrança, inadimplência, aplicações e saldos bancários. 

 Fiscal: coleta de dados com preparo e comunicação de obrigações fiscais: RAIS, DIRF, CAGED.  

 Pessoal: elaboração das escalas de trabalho e férias, folhas de ponto, folha de pagamento. 
Apuração de encargos sociais e tributários, acompanhamento dos Laudos Técnicos 
obrigatórios, entre outros: PPRA, PCMSO, CIPA, PPP. Avaliação constante do desempenho e 
procedimentos dos serviços terceirizados. 

 Predial: rotinas diárias de segurança e conservação, cronograma de manutenções preventivas 
e controle dos medidores de consumo. 

 Compras: cotações com avaliação comparativa na contratação de produtos e serviços. 

 Processamento de dados: banco de dados atualizado, planilhas de rateios, emissão de boletos, 
relatórios, balancetes, estatísticas e previsões. Montagem e entrega pontual da prestação de 
contas mensal. 

 Jurídico: orientação estratégica experiente, apoio às questões cotidianas do condomínio e 
locações sem atuação judicial. Análise, interpretação e elaboração de contratos, propostas, 
aditamentos, termos, acordos, notificações, rescisões, comunicados e atas. 

 Assessoria remota de alto nível no âmbito dos serviços prestados.  
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Apresentação institucional: 
http://adelinobichara.com.br/docs-and-files/formularios/Apresentacao_Institucional.pdf 
 
 
Trabalhos publicados no site www.adelinobichara.com.br  

 
Administração de condomínio: 
http://adelinobichara.com.br/blog/category/administracao-de-
condominio/?gvt_cid=594920374.1499354609 
 
Gestão de locação: 
http://adelinobichara.com.br/blog/category/gestao-de-
locacao/?gvt_cid=594920374.1499354609 
 
Síndico Profissional: 
http://adelinobichara.com.br/blog/category/sindico-
profissional/?gvt_cid=594920374.1499354609 
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