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Realizando o Cadastramento e Solicitando Senha de Acesso

1) Acesse o site da LCD Condomínios através do endereço eletrônico:

http://www.lcdcondominios.com.br/

2) Role a tela até a área da Agência Virtual
 

3) Clique em                                 ; 

4) Na tela de cadastro identifique-se clicando em
  
ou                                                       ;

4) Após leitura do Termo de Utilização clique em                                                  ;

5) Preencha o Formulário de Cadastro e clique em                                                ;

6) Aguarde o SMS da LCD com a confirmação do cadastramento e a senha de 
acesso. Esta comunicação será encaminhada em até 24 horas.

http://www1.lcdcondominios.com.br/
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Acessando a Agência Virtual

1) Após o recebimento dos dados de acesso encaminhado pela LCD acesse o 
site da LCD Condomínios através do endereço eletrônico:

http://www.lcdcondominios.com.br/

2) Role a tela até a área da Agência Virtual

3) Clique em                      ; 

4) Digite seu CPF e a senha e em seguida clique em                                               ;
 

http://www1.lcdcondominios.com.br/
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Página Inicial – Menu Principal

1) Informações Administrativas – Nesta área estarão os documentos 
operacionais e administrativos do condomínio, tais como: Atas, Editais, 
Circulares, Regimento Interno, Convenção de Condomínio, etc.;

2) Informações Financeiras – Aqui estarão os balancetes mensais com o 
detalhamento das receitas e despesas do condomínio. Poderá, também, 
acessar uma lista com as informações de cobrança de sua unidade com 
detalhamento do status, valor, data de vencimento e pagamentos dos 
boletos mensais;

3) Boleto Virtual – Para realizar o cancelamento do recebimento de boleto 
impresso, optando pelo boleto virtual (digital);

4)  Débito em Conta – Solicitação do pagamento da taxa condominial via 
débito em conta;

5) 2ª Via Boleto – Emissão da segunda via do boleto de pagamento da taxa 
condominial;

6) Fale com o Síndico – Ferramenta de comunicação direta com o síndico;
7) Enquete – Ferramenta para responder às enquetes abertas pelo síndico;    

Obs.: Os itens 6) Fale com o Síndico e 7) Enquete não estão disponíveis para todos os usuários, 
pois dependem de autorização do síndico.
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Solicitando Boleto Virtual

1) No menu principal clique em                                          ;

2) Leia atentamente o Termo de Cancelamento de envio de boleto 
impresso;

3) Marque                                                                       ;

4) Clique em                    ;

5) O processo de solicitação de boleto estará concluído com a seguinte 
mensagem apresentada na tela;
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Solicitando Débito em Conta

1) No menu principal clique em                                          ;

2) Preencha o formulário;

3) Marque                                                                                                              ;

4) Clique em                                     ;

5) Na tela seguinte clique no link                                      e salve o seu 
documento;

6) Se a sua conta for no Banco do Brasil ou na Caixa, clique em                                                          
,                                              , imprima, assine e entregue no seu banco;

7) Clique em                                                        ;

8) O processo estará concluído com a seguinte mensagem apresentada na 
tela.
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Emitindo a 2ª Via do Boleto

1) No menu principal clique em                                          ;

2) Digite a data de vencimento                                       ;

3) Clique em                             ;

4) Na tela seguinte clique em Clique em                                     ;

5) O boleto ficará disponível na tela. Ele poderá ser salvo no seu 
computador ou smartphone ou, ainda, ser impresso.  
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Emitindo a 2ª Via do Boleto (Sem acesso à Agência Virtual)

1) Acesse o site da LCD Condomínios através do endereço eletrônico:

http://www.lcdcondominios.com.br/

2) No menu superior clique                                         ;

3) Digite o CPF ou CNPJ e a data de vencimento do boleto;

4) Clique em                                                              ;

5) O boleto ficará disponível na tela. Ele poderá ser salvo no seu computador 
ou smartphone ou, ainda, ser impresso.  

http://www1.lcdcondominios.com.br/
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Tutorial Alteração de Endereço

Para alterar seu endereço de envio de boletos, bem como demais 
documentos do condomínio, sigo os passos abaixo.

Virtualmente

- Envie através de e-mail para o endereço 
cobranca@lcdcondominios.com.br as informações da sua unidade 
(nome do condomínio, nome do proprietário, unidade e bloco).

- Junto destes dados, informe para qual endereço desejas que os 
documentos do condomínio sejam enviados. 

- Lembramos que somente o proprietário pode realizar essa alteração, 
portanto, salientamos que essa informação será confirmada. 

- Aguarde retorno que em até 48h úteis a LCD Condomínios retornará 
com a informação de alteração de endereço.

Pessoalmente

- Caso não tenha acesso ao e-mail, poderá se direcionar a nossa sede, na 
Rua Enes Bandeira, 20/100, Bairro Cristo Redentor e falar com uma de 
nossas atendentes. 

- Realize a solicitação de alteração de endereço, onde as colaboradoras 
da empresa te direcionarão com os próximos passos!

mailto:cobranca@lcdcondominios.com.br


Tutorial Alteração Titularidade
Para alterar a titularidade da sua unidade junto ao condomínio, siga os 
passos abaixo.

Virtualmente

- Preencha o formulário disponível no site da LCD Condomínios. O 
mesmo encontra-se na barra inferior azul do site, item “Utilidade”.

- Link para acesso direto ao formulário:
http://www.lcdcondominios.com.br/alteracao-de-titularidade/

Pessoalmente

- Caso não tenha acesso ao e-mail, poderá se direcionar a nossa sede, na 
Rua Enes Bandeira, 20/100, Bairro Cristo Redentor e falar com uma de 
nossas atendentes. 

- Realize a solicitação de alteração de titularidade, e entregue uma cópia 
do documento completo de comprovação de propriedade 
exemplificados acima e cópia do documento do proprietário (RG ou 
CNH). Com isso, as colaboradoras da empresa te direcionarão com os 
próximos passos!


