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ILMO. SR. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MACAPÁ - AP 
 
 

OS INFRA ASSINADOS, em restrita observância a Lei 10.406/02/04 (CC) 
Artigo 1.351, condôminos proprietários do Condomínio Residencial 
Terra Brasillis, construído sobre o terreno situado na Rua Antônio 
Martins da Silva, s/nº, nesta cidade, com os limites e confrontações 
seguintes: ao Norte Rua Antônio M. Silva e lote 01-D; a Lestes com o lote 
01-D e Granja Pedrinhas, ao Sul com terras de quem de direito e a Oestes 
com o Conjunto Mônaco, lote 01-E, conjunto San Marino lote 01-B e Lote 
01-C, totalizando uma área total de 30.925,00 m2 em Macapá-AP, 
atualmente Rodovia Juscelino Kubitschek 511 Jardim Equatorial - Macapá 
- AP, CEP 68903-014, detentora do CNPJ 18.729.738/0001-50. neste ato 
representada por síndico BRÍCIO DE ALCANTARA VERDE, brasileiro, 
casado, empresário, portador do RG 6.214.535-PC-PA e do CPF 
432.926.822-15, residente no Lote 09 da Quadra 01 desde condomínio 
eleito em 05 de junho de 2020 e com mandato até 04 de junho de 2022, 
vem à presença de Vossa Senhoria requerer o registro da presente 
CONVENÇÃO CONDOMINIAL, instituída nos seguintes termos: 

  
Os infra assinados, proprietários das unidades autônomas que constituem o “CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL TERRA BRASILLIS”, (que poderá adotar o nome fantasia de “TERRA BRASILLIS” com 
endereço agora atualizado de Rodovia Juscelino Kubitschek 511 Jardim Equatorial - Macapá - AP, CEP 
68903-014, com a área total construída de 30.925,00 m² (trinta mil, novecentos e vinte e cinco 
metros quadrados), conforme registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Macapá, Primeiro 
Ofício, no livro nº 2, Ficha 01 e 02, Matrícula 7055, Memorial de Especificação arquivado nessa 
serventia predial em XX de xxxxxxxxxxxxx de xxxxx sob nº XX.XXX; projeto arquitetônico aprovado no 
Processo nº.: 00.000/0000 da Prefeitura Municipal de Macapá-AP conforme prova com a Carta de 
Habitação nº.: 0000 expedida em 00 de xxxxx de xxxx pela Prefeitura Municipal de Macapá-AP, e é 
composto de unidades residências e áreas de uso comum com as seguintes áreas abaixo 
identificadas, a saber: 
 
CAPÍTULO I - DO CONDOMÍNIO E DAS DIFERENTES PARTES (PRIVATIVAS E COMUNS) 
 
Artigo 1º - O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TERRA BRASILLIS é constituído de 40 (quarenta) lotes 
de uso privativo e para fins exclusivamente residenciais medindo no total 17.606,07 m², sendo vedada 
sua utilização para qualquer outro fim, e as áreas de uso comum medindo 13.318,93 m²  
 
DAS DIFERENTES PARTES DO CONDOMÍNIO 
 
Artigo 2º - a) - são partes de propriedade exclusiva e privativa de cada condômino, as respectivas 
unidades autônomas. 
b) - aquela que consubstancia coisas de propriedade de uso e gozo comum de todos os condôminos, 
inalienáveis e indivisíveis, acessórias e indissoluvelmente ligadas às unidades autônomas, ou 
propriedades exclusivas, constantes do artigo 1331 da Lei nº 10.406/02. Ainda constituem partes 
comuns tudo o que se preste à serventia comum dos condôminos, tais como: o acesso interno principal 
e os acessos internos secundários; as calçadas; as ruas e praças; as áreas verdes; os medidores 
residenciais de energia elétrica/água e gás; depósitos; os encanamentos troncos e prumadas de 
entrada e/ou saída de luz, água e esgoto e interfones, os hidrantes e os medidores de energia elétrica 
das áreas comuns e todas as instalações de fim proveitoso à totalidade ou grupo de unidades 
autônomas e ainda, todas as partes e coisas que por definição legal ou por sua própria natureza sejam 
de uso comum. 
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DESCRIÇÃO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS E RESPECTIVO QUADRO DE ÁREAS: 
 
Artigo 3º – O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TERRA BRASILLIS é constituído de 40 (quarenta) Lotes 
assim discriminados em suas metragens e respectiva fração ideal; Lote 1 Quadra 01 área privativa de 
575,17m², área comum 435,53m², totalizando 1.010,10m², com fração ideal de 3,27%; Lote 1 Quadra 
02 área privativa de 534,25m², área comum  404,90m², totalizando 939,15m², com fração ideal de 
3,04%; Lote 1 Quadra 03 área privativa de 426,03m², área comum 323,65m², totalizando 749,68m², 
com fração ideal de 2,43%;  Lote 1  Quadra 04 área privativa de 929,35m², área comum 702,24m²,  
totalizando 1.631,59m², com fração ideal de 5,28%; Lote 2 Quadra 01 área privativa de 572,39m², área 
comum 434,20m², totalizando 1.006,39m², com fração ideal de 3,26%; Lote 2 Quadra 03 área privativa 
de 439,92m², área comum 331,64m², totalizando 771,56m², com fração ideal de 2,49%; Lote 2-A 
Quadra 04 área privativa de 445,90m², área comum 336,97m², totalizando 782,87m², com fração ideal 
de 2,53%; Lote 2-B Quadra 04 área privativa de 445,90m², área comum 336,97m², totalizando 
782,87m², com fração ideal de 2,53%; Lote 3 Quadra 01 área privativa de 585,00m², área comum 
443,32m², totalizando 1.027,52m², com fração ideal de 3,33%; Lote 3 Quadra 03 área privativa de 
439,92m², área comum 331,64m², totalizando771,56m², com fração ideal de 2,49%; Lote 3 Quadra 04 
área privativa de 411,90m², área comum 311,66m², totalizando 723,56m², com fração ideal de 2,34%; 
Lote 4 Quadra 01 área privativa de 315,00m², área comum 238,41m², totalizando 553,41m², com fração 
ideal de 1,79%; Lote 4 Quadra 03 área privativa de 439,92m², área comum 336,97m², totalizando 
776,89m², com fração ideal de 2,49%; Lote 4 Quadra 04 área privativa de 519,37m², área comum 
394,24m², totalizando 913,61m², com fração ideal de 2,96%; Lote 5 Quadra 01 área privativa de 
360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%; Lote 5 Quadra 03 
área privativa de 307,58m², área comum 231,75m², totalizando 539,33m², com fração ideal de 1,74%; 
Lote 5 Quadra 04 área privativa de 526,87m², área comum 399,57m², totalizando 926,44m², com fração 
ideal de 3,00%; Lote 6 Quadra 01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², totalizando 
631,61m², com fração ideal de 2,04%; Lote 6 Quadra 04 área privativa de 498,40m², área comum 
378,26m², totalizando 876,66m², com fração ideal de 2,84%; Lote 7 Quadra 01 área privativa de 
360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%; Lote 7 Quadra 04 
área privativa de 433,20m², área comum 328,98m², totalizando 762,18m², com fração ideal de 2,47%; 
Lote 8 Quadra 01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com fração 
ideal de 2,04%; Lote 8 Quadra 04 área privativa de 438,90m², área comum 332,97m², totalizando 
771,87m², com fração ideal de 2,50%; Lote 9 Quadra 01 área privativa de 360,00m², área comum 
271,51m², totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%; Lote 9 Quadra 04 área privativa de 
444,30m², área comum 336,97m², totalizando 781,27m², com fração ideal de 2,53%; Lote 10 Quadra 
01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%; 
Lote 10 Quadra 04 área privativa de 449,10m², área comum 340,96m², totalizando 790,06m², com 
fração ideal de 2,56%; Lote 11 Quadra 01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², 
totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%; Lote 11 Quadra 04 área privativa de 502,18m², área 
comum 380,92m², totalizando 883,10m², com fração ideal de 2,86%; Lote 12 Quadra 01 área privativa 
de 360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%; Lote 13 Quadra 
01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04% 
Lote 14 Quadra 01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com 
fração ideal de 2,04%; Lote 15 Quadra 01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², 
totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%;  Lote 16 Quadra 01 área privativa de 360,00m², área 
comum 271,51m², totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%; Lote 17 Quadra 01 área privativa 
de 360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%; Lote 18 Quadra 
01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%; 
Lote 19 Quadra 01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², totalizando 631,61m², com 
fração ideal de 2,04%; Lote 20 Quadra 01 área privativa de 360,00m², área comum 271,51m², 
totalizando 631,61m², com fração ideal de 2,04%;  Lote 21 Quadra 01 área privativa de 450,00m², área 
comum 342,30m², totalizando 792,30m², com fração ideal de 2,57%; Lote 22 Quadra 01 área privativa 
de 715,52m², área comum 539,75m², totalizando 1.255,27m², com fração ideal de 4,06%. 
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CAPÍTULO II - DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS 
 
Artigo 4º – SÃO DIREITOS DOS CONDÔMINOS: 
a) - o direito de livremente dispor ou onerar suas respectivas unidades autônomas, bem como de 
transferir os direitos de sua aquisição e o direito de constituir ônus sobre ela, independentemente de 
consentimento dos condôminos ou titulares de direito de aquisição de outras unidades; 
b) - o direito de proceder à modificação interna (reforma, reparo e manutenção) de suas respectivas 
unidades autônomas, arcando com os custos financeiros e riscos, independentemente de 
consentimento dos demais condôminos ou titulares de direitos de aquisição de outras unidades, 
respeitadas nessas reformas, a estrutura de concreto armado, alvenaria estrutural, paredes, pilares e 
vigas, e as prumadas de sustentação do imóvel, e condutores centrais de água, esgoto, águas pluviais, 
sistema de proteção contra incêndio, os condutores de fiação de luz, telefone, interfone, antenas e 
outras que possam a vir comprometer a estrutura da unidade e a segurança do condomínio ou demais 
condôminos. Para tanto deverá apresentar com antecipação ao Síndico memorial descritivo/plantas 
das reformas para certificação de que as alterações não interfiram na arquitetura interna, externa e de 
segurança.  
c) - o direito de usar, gozar e dispor com exclusividade de sua unidade autônoma, condicionados, tais 
usos e gozos, às conveniências e interesses coletivos; 
d) - o direito de usar e gozar das partes comuns em comunhão com os demais condôminos, 
condicionados, outrossim, tais usos e gozos às conveniências e interesses coletivos; 
e) - examinar, a qualquer tempo, os livros (pastas) e arquivos da administração do Condomínio que 
deverão ser solicitados por escrito, e ser compulsados nas dependências da administradora ou mesmo 
em local determinado pelo Síndico ou na Administradora caso seja contratada. 
f) - pedir ainda esclarecimento(s) verbal(is) ou escrito ao Síndico, Conselheiros ou Administradora; 
g) - comparecer às Assembleias presenciais ou virtuais e delas participar discutindo as matérias para 
os quais foram convocados observado o (inc. III, do Artigo 1.335 da Lei 10.406/02 - CC);  
h) - votar e ser votado desde que “quite” com as obrigações condominiais (taxas, multas, fundo de 
reserva, outros.), salvo naquelas convocações em se exija quórum unânime (inc. III, do Artigo 1.335 da 
Lei 10.406 /02) 
i) - denunciar especialmente ao Síndico qualquer irregularidade observada relativa ao uso e gozo do 
condomínio em geral, de suas dependências ou serventias comuns ou limpeza. 
j) - outros direitos que porventura a lei confere ao condômino e que aqui não foram expressamente 
relacionados. 
 
Artigo 5ª - SÃO DEVERES DOS CONDÔMINOS: 
a) - Observar rigorosamente as cláusulas e as condições desta Convenção Condominial e do 
Regimento Interno (Anexo 1), das decisões das Assembleias, bem como as constantes do título 
aquisitivo (contrato de promessa de venda e compra de unidade autônoma e fração ideal de terreno) 
firmado entre o comprador e os vendedores. Nas possíveis e futuras transações das unidades, a serem 
efetuadas pelo comprador, obrigará também o novo adquirente e naquilo que couber o que dispõe o 
título aquisitivo da primeira vendedora. 
  
CAPÍTULO III - DOS ENCARGOS, FORMA E PROPORÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA AS 
DESPESAS DE CUSTEIO E PARA AS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. 
 
Artigo 6º - Cada condômino ou a este equiparado ou ainda titular de direito de aquisição de unidades 
autônomas concorrerá, obrigatoriamente, no pagamento das denominadas despesas normais dos 
serviços comuns, ou seja, despesas de conservação, reparação, limpeza e administração de todas as 
coisas e de todos os serviços comuns, além de prêmio de seguro, remuneração do Síndico e salários 
dos empregados do Condomínio, encargos trabalhistas e previdenciários, Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços (FGTS), consumo de energia elétrica, manutenção de bombas, etc., na proporção 
de sua respectiva fração ideal  conforme discriminado no Artigo 3º desta Convenção Condominial 
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Artigo 7º - Anualmente, será elaborado pelo Síndico, e votado pela Assembleia Geral Ordinária o 
orçamento das despesas normais de custeio, para o período de 12 (doze) meses a que se seguir à 
assembleia, rateando-se a quota cabível a cada condômino ou titular de unidade autônoma, através de 
parcelas mensais, que deverão ser pagas até o dia 30 (sete) do mês corrente através de cobrança 
bancária, sob pena de juros de mora ora convencionados de 1% (um) ao mês, mais multa de 2% (dois) 
e correção monetária. 
Parágrafo único - Aprovado o orçamento pela Assembleia Geral, o valor total dele será suportado pela 
massa condominial na proporção da fração ideal conforme estabelecido nas Cláusulas 3ª e 6ª desta 
Convenção. 
 
CAPÍTULO IV - DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 
 
Artigo 8º - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Síndico através de e-mail, carta simples 
entregues diretamente ao Condômino ou por aviso no quadro de avisos e serão realizadas de modo 
presencial nas dependências do próprio Condomínio ou por meio virtual e/ou pelos Condôminos que 
representem, pelo menos, um quarto (¼) do Condomínio em primeira convocação. Em segunda 
convocação e após 30 (trinta) minutos da primeira convocação, com qualquer número de participantes 
desde que os itens da Ordem do Dia não exijam (por lei) quórum qualificado. 
Parágrafo primeiro - as convocações indicarão a Ordem do Dia, o modo da assembleia se presencial 
ou virtual, eventual necessidade de quórum qualificado, a data, a hora e o local/endereço eletrônico da 
Assembleia e serão assinadas pelo Síndico ou pelos Condôminos que a fizerem com base na Lei 10.406 
Artigo 1.350 parágrafos 1º e 2º;  
Parágrafo segundo - as convocações das Assembleias Gerais Ordinárias cuja realização ocorrerá 
sempre no primeiro trimestre de cada ano ou final de mandato, serão acompanhadas de cópias dos 
relatórios e contas do administrador/síndico que deverão ser prestadas, bem como de proposta(s) de 
orçamento(s) relativo aos 12 (doze) meses subsequentes; 
Parágrafo terceiro - entre a data da convocação e a realização da Assembleia, deverá mediar prazo 
de 10 (dez) dias, no mínimo; 
Parágrafo quarto - é lícito, na mesma convocação, afixar o horário em que se realizará a Assembleia 
em primeira, e em segunda convocação, mediando entre ambas o período mínimo de meia hora, 
respeitando-se sempre e em qualquer chamada o quórum mínimo deste artigo; 
Parágrafo quinto - o Síndico endereçará as convocações para a casa do respectivo condômino ou 
seu endereço de e-mail, salvo se tiverem estes feitos, em tempo oportuno, comunicação de outro 
endereço, para o qual devam ser remetidos; 
 
Artigo 9º - As Assembleias poderão ser presididas por um condômino, o qual escolherá, entre os 
participantes, o secretário, que lavrará a ata dos trabalhos. 
Parágrafo único – O Síndico poderá presidir os trabalhos da Assembleia não havendo manifestação 
contrária dos presentes. 
 
Artigo 10º - Cada condômino terá direito a apenas um voto (§ único, Artigo 1.352 da Lei 10.406/02 
CC), por lote que lhe pertença, computando-se os resultados das votações em primeira convocação 
por maioria de votos, calculados sobre o número de participantes e que represente pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) dos participantes, se de outra maneira a Lei não dispuser (caput art. 1.352 da Lei 
10.406/02 CC). 
Parágrafo primeiro - Em caso de empate, entre as várias propostas em votação, realizar-se-á nova 
votação somente com as duas mais votadas. Persistindo o empate, caberá o voto de “Minerva” ao 
presidente da mesa ou o “voto de qualidade” somando-se o valor das frações ideais. 
Parágrafo segundo - Se o condômino dispuser de mais de um lote, terá direito a tantos votos quanto 
os lotes de que dispõe, desde que quites com as obrigações condominiais.  
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Artigo 11º - Se uma unidade autônoma (ou lote) pertencer a vários proprietários, elegerão estes o 
condômino que os representará, credenciando-o preferencialmente por escrito e que será entregue 
para arquivo na Assembleia. Não dispondo da declaração, poderá um dos proprietários condômino, 
fazê-la verbalmente perante esta mesma Assembleia, ficando assim responsável por tal ato que deverá 
ser consignado (declaração) em ata. 
 
Artigo 12º - Não poderão votar nas Assembleias os condôminos que estiverem inadimplentes com as 
taxas condominiais, rateios, multas etc., que lhes tenham sido impostas. 
 
Artigo 13º - É lícito o condômino fazer-se representar nas Assembleias por procuração pública ou 
particular, com poderes específicos, dispensado o reconhecimento de firma, podendo o outorgado ser 
condômino ou não limitado a (01) uma procuração por condômino. Membros da Administração 
(Síndico, Subsindico e Conselheiros), não poderão portar procurações. 
 
Artigo 14º - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas pelo Síndico ou por Condôminos 
que representem, no mínimo, um quarto (¼) do total dos Condôminos, pelo mesmo processo e nos 
mesmos prazos exigidos para as demais Assembleias e, nestes últimos casos, por meio de abaixo 
assinado. 
 
Artigo 15º - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á no mês primeiro trimestre de cada ano até 
30 (trinta) dias do final de mandato do Síndico, e a ela compete: 
a) - discutir e votar o relatório e as contas de administração/síndico relativas ao ano findo, ou seja, 
correspondente período de 12 (doze) meses; 
b) - discutir e votar o orçamento das despesas para o período de 12 (doze) meses a que se seguir à 
assembleia fixando, inclusive, o percentual a ser cobrado como “Fundo de Reserva”; 
c) - eleger o Síndico fixando sua remuneração; 
d) - eleger os membros do Conselho – condôminos - que não terão direito a remuneração; 
e) - votar as demais matérias constantes da Ordem do Dia. 
Parágrafo único - Toda e qualquer matéria para ser discutida, e/ou deliberada e votada nas 
Assembleias Gerais Ordinária e/ou Extraordinária, deverá, obrigatoriamente, estar inserida no Edital de 
Convocação, e, portanto, fazendo parte da pauta da Ordem do Dia.  
 
Artigo 16º - Compete às Assembleias Gerais Extraordinárias: 
a) - deliberar sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, e de interesse geral do Condomínio ou 
dos Condôminos; 
b) - discutir, em grau de recurso, os assuntos que tenham sido deliberados pelo Síndico e a ele levado, 
a pedido do interessado ou dos interessados; 
c) - examinar os assuntos que lhe sejam propostos por qualquer condômino, que eventualmente não 
constem da Ordem do Dia e que não implique em gastos financeiros; 
d) - destituir o Síndico observando-se o disposto na Lei 10.406/02 CC, especialmente o art. 1.349 e aos 
membros do Conselho a qualquer tempo, independentemente de prévio aviso e sem indenização,  
e) - apreciar as demais matérias constantes da Ordem do Dia. 
Artigo 17º – Por ocasião das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, observar-se-á o quórum 
estipulado no Artigo 8º desta Convenção Condominial. 
 
Artigo 18º - As deliberações das Assembleias Gerais serão obrigatoriamente observadas por todos os 
condôminos, independentemente de seu comparecimento ou de voto, cumprindo ao Síndico executá-
las ou fazê-las cumprir. 
 
Artigo 19ª - Nos 10 (dez) dias úteis seguintes à realização da Assembleia o Síndico afixará as 
deliberações nelas tomada em lugar visível do Condomínio, e/ou enviará cópia a todos por Correios ou 
e-mail ou disponibilizará no site da Administração para conhecimento de todos. 
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Artigo 20º - Das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão lavradas atas em folhas soltas 
e impressas, assinadas pelo Presidente e Secretário(a), registradas em Cartório e após arquivadas em 
pastas próprias; 
 
Artigo 21º – As alterações desta Convenção Condominial, só poderão ser promovidas de 
conformidade com o quórum mínimo e regras estabelecidas no art. 1.351 da Lei 10.406/02 CC. 
Parágrafo Único: As eventuais alterações ao Regimento Interno (anexo 1) obedecerão ao quórum de 
aprovação de ¼ (um quarto) da totalidade dos condôminos aptos a votar e participantes em Assembleia 
especialmente convocada. 
 
CAPÍTULO V - DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Artigo 22º – A assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o 
condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se. 
 
Artigo 23º - Ao Síndico compete, além das atribuições impostas pelo Artigo 1.348 da Lei 10.406/02; 
a) - representar os condôminos em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, em tudo que se referir 
aos assuntos de interesse da comunhão; 
b) - superintender a administração do Condomínio; 
c) - cumprir as leis e normas expedidas pelo Poder Público, quer seja, Municipal, estadual ou Federal, 
a presente Convenção e as deliberações das Assembleias; 
d) - admitir e demitir empregados, bem como fixar-lhes a respectiva remuneração de acordo com a 
verba estabelecida no orçamento do ano e Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato ao qual os 
funcionários estejam diretamente ligados; 
e) - ordenar reparos ou adquirir o que seja urgente e necessário à segurança e conservação do 
Condomínio; 
f) - convocar as Assembleias Gerais Ordinárias nas épocas próprias, e as Extraordinárias quando 
necessário for; 
g) - prestar a qualquer tempo informações sobre atos da administração desde que solicitado por escrito 
pelo Condômino interessado; 
h) - prestar à Assembleia contas de sua gestão, acompanhada da documentação respectiva, e oferecer 
propostas de orçamento para o período seguinte; 
i) - manter e escriturar as pastas com os Demonstrativos de Receitas e Despesas e seus comprovantes 
devidamente rubricadas, pelos membros do Conselho; 
j) - cobrar, inclusive em juízo e independente de autorização da Assembleia as quotas que couberem 
em rateio aos condôminos nas despesas normais e extraordinárias do Condomínio, aprovadas pelo 
Conselho, bem como as multas impostas por infração de disposições legais ou desta Convenção; 
k) - comunicar aos Condôminos, as citações, notificações, autos de infração etc., expedidas pelo Poder 
Público ou não, sempre na primeira Assembleia após seu recebimento, bem como contratar profissional 
habilitado para promover a competente defesa, se necessário; 
l) - Informar sempre que possível os Condôminos nas Assembleias, a situação processual do 
Condomínio, nas ações/processos que tramitam nas esferas administrativas ou judiciais em que 
porventura esteja figurando como: autor, réu, terceiro interessado, reconvinte etc.; 
m) - procurar por meios suasórios dirimir as diferenças entre os condôminos; 
n) - entregar ao sucessor todos os livros, pastas e documentos em seu poder; 
o) - Contratar e rescindir contratos com quaisquer empresas prestadoras de serviços ou não, inclusive 
administradoras de condomínios, bem como com profissionais autônomos, associações etc., em 
benefício do Condomínio e sempre que deliberado e aprovado em Assembleia. 
p) -contratar seguro, podendo cada condômino elevar o seguro de sua unidade individualmente. 
q) - outras atribuições que a natureza do cargo assim exige. 
Parágrafo primeiro - O Síndico poderá delegar suas funções administrativas a terceiros de sua 
confiança, mas sob a sua exclusiva responsabilidade. Se optar por contratar administradora poderá ser 
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pessoa física ou jurídica que orientará e organizará o Condomínio de acordo com o disposto nesta 
Convenção. 
Parágrafo segundo – Como remuneração por seus serviços, o Síndico receberá, mensalmente e pelo 
período à frente do condomínio, uma importância a ser fixada pela Assembleia Geral (Ordinária ou 
Extraordinária) que o eleger. Os demais membros da Administração (Conselheiros) poderão 
eventualmente ser remunerados por deliberação dessa mesma Assembleia. 
Parágrafo terceiro - Nos seus impedimentos eventuais, o Síndico será substituído pelo Subsíndico ou 
membro do Conselho. 
Parágrafo quarto - Em caso de vacância definitiva do cargo de Síndico (por morte), será convocada 
imediatamente Assembleia pelos Conselheiros ou por ¼ dos Condôminos para a escolha do novo 
Síndico, que exercerá seu mandato pelo tempo restante. 
Parágrafo quinto - Ocorrendo a renúncia ou destituição ou do Síndico por deliberação da Assembleia 
ou seu afastamento por qualquer outro motivo este prestará imediatamente contas de sua gestão em 
Assembleia especialmente convocada e se elegerá, neste mesmo momento, um novo Síndico. 
Parágrafo sexto - O Síndico não é responsável, pessoalmente, pelas obrigações contraídas em nome 
do Condomínio, desde que tenha agido no exercício regular de suas atribuições, responderá, porém, 
pelos excessos de representação e pelo prejuízo a que der causa por dolo ou culpa. 
 
Artigo 24º – Juntamente com o Síndico, serão eleitos pela Assembleia Geral 03 (três) Conselheiros 
Condôminos Titulares e (03) Conselheiros Condôminos Suplentes, que terão a função de colaboração 
na administração geral do condomínio, além de dar parecer das contas do Síndico em Assembleia 
Geral Ordinária, tendo direito a voto nas reuniões do Conselho. Os mandados dos Conselheiros serão 
iguais aos do Síndico. O Presidente do Conselho que acumula o cargo de subsíndico, será escolhido 
pelos Conselheiros Titulares eleitos. 
 
CAPÍTULO VI - DO ORÇAMENTO DO CONDOMÍNIO 
 
Artigo 25º - Constituem despesas ordinárias do Condomínio: 
a) - as relativas à conservação, limpeza, reparos e reconstrução das partes comuns e dependências do 
Condomínio; 
b) - as relativas ao prêmio de seguro do Condomínio e dos empregados; 
c) - os tributos e tarifas que incidem sobre as partes comuns do Condomínio; 
d) - a remuneração do Síndico aprovada em Assembleia, do zelador e dos demais empregados, bem 
como as relativas aos encargos da previdência e assistência social, Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e pagamento da Administradora se e quando contratada; 
e) - as despesas relativas à reparação dos danos provocados por vazamentos ou infiltrações ocorridas 
nas partes comuns do Condomínio desde que, comprovadamente, não tenham sido causados pelo 
mau uso ou negligência do condômino.  
 
Artigo 26º - Compete à Assembleia Geral fixar as despesas ordinárias, e cabe aos Condôminos 
concorrer para o seu pagamento, mensalmente, na proporção fixada na presente Convenção. 
 
Artigo 27º - Serão igualmente rateadas entre os Condôminos, na mesma proporção, as despesas 
extraordinárias, devendo as quotas correspondentes serem pagas junto com a Cota Condominial, mas 
sempre discriminadas em campo específico no documento de cobrança bancária. 
 
Artigo 28º - O Condômino, que aumentar as despesas comuns, por sua exclusiva conveniência, pagará 
o excesso que motivar, no devido tempo, sob pena de perdas do direito de voto e de demais 
cominações previstas nesta Convenção. 
 
Artigo 29º - A renúncia de qualquer Condômino de seus direitos, em hipótese alguma, valerá como 
escusa para exonerá-lo do cumprimento de seus deveres e principalmente, dos pagamentos dos 
encargos (taxas, multas etc.) a que ficar obrigado. 
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DO FUNDO DE RESERVA 
 
Artigo 30º - Fica criado o Fundo de Reserva do Condomínio, no valor de 10% da Cota Condominial, 
cobrável juntamente com as contribuições para as despesas comuns, mas destacado em campo 
próprio no documento bancário de cobrança e constituído de multas previstas por infração desta 
Convenção ou do Regimento Interno, e que venham a ser cobradas dos Condôminos;  
Parágrafo 1º: O síndico está autorizado a utilizar-se dos valores creditados no Fundo de Reserva 
quando da ocorrência de despesas extraordinárias e não previstas, como, por exemplo, inadimplência 
que afete o pagamento de 13º. Salário; de férias; de rescisões; rateios extraordinários, e pagamento de 
despesas de ordem trabalhista etc. 
Parágrafo 2º - O Síndico poderá utilizar o Fundo de Reserva para a execução de obras ou serviços 
considerados emergenciais, necessários e/ou inadiáveis e não previstos no orçamento. 
Parágrafo 3º – Excepcionalmente, estando o Condomínio em débito com fornecedores de materiais e 
mão de obras, impostos etc., não tendo condições de saldá-los com a arrecadação das cotas mensais 
e desde que haja montante suficiente no Fundo de Reserva poderá utilizá-lo para quitação desses 
débitos. 
Parágrafo 4º - Alcançado o Fundo de Reserva a qualquer tempo o valor total depositado de 05 (cinco) 
arrecadações brutas condominiais, deverá ser suspensa a cobrança, até que o saldo fique abaixo desse 
teto estabelecido, oportunidade em que a cobrança será retomada. 
Parágrafo 5º – O Fundo de Reserva poderá – e não obrigatoriamente - ser mantido em conta bancária 
separada da conta para pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias, mas claramente 
explicitado no Demonstrativo de Receitas e Despesas mensal. 
 
CAPÍTULO VII - DAS PENALIDADES 
 
Artigo 31º - Os Condôminos em atraso com o pagamento das respectivas cotas/contribuições pagarão 
os juros de três por cento (3%) ao mês e multa de dois por cento (2%), sobre o débito, atualizado pelo 
Índice Geral de Preços-Mercado-IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV)) se positivo em benefício 
do condomínio, independentemente de interpelação, salvo alterações na legislação pertinente. 
Parágrafo 1º - Ocorrendo atraso superior a trinta (30) dias, poderá o Síndico cobrar-lhes o débito 
judicialmente, independente de autorização assemblear, sujeitando-se o inadimplente, ainda, ao 
pagamento das custas e honorários de advogado. 
Parágrafo 2º - Os encargos condominiais após o vencimento serão atualizados somente pelo Índice 
Geral de Preços-Mercado-IGP-M (FGV) positivos até seus respectivos pagamentos. Na hipótese de 
extinção ou congelamento do IGP-M (FGV), será o débito atualizado pelo índice que o substitua ou por 
outro que reflita a inflação real do período de atraso. 
 
Artigo 32º - O condômino que violar as disposições legais (Lei 10.406/02), a Convenção Condominial, 
o Regimento Interno, bem como as deliberações em AGO e AGE., ficará sujeito a sanção punitiva 
constante do Regimento Interno. 
Parágrafo 1º - Os pagamentos de multa não abstêm o condômino de ressarcir eventuais danos ao 
condomínio ou terceiro, condômino ou não, bem como não o exime de suas responsabilidades 
decorrentes da lei. 
Parágrafo 2º - As penalidades para infração à Convenção Condominial e/ou Regimento Interno, ficam 
estipuladas, proporcionalmente à gravidade dela: 
Parágrafo Único A valoração das Multas será imposta pelo Sindico e Conselheiros como “leve”, 
“grave” e “gravíssima”, e considerando o maior valor de Cota Condominial disponível, sendo a “leve” 
igual a (01) uma Cota Condominial; a “grave” com o valor de (02) duas cotas condominiais; e a 
“gravíssima” com o mínimo de (03) três cotas condominiais cobradas em separado da cota 
condominial e facultado ao infrator recorrer, por escrito, na primeira Assembleia Geral após a infração, 
e ao Conselho, no máximo 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da multa. 
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Artigo 33º - Havendo interesse do infrator recorrer à Assembleia para se defender, deverá comunicar 
o síndico por escrito e com a máxima urgência afim de que seja incluída sua reivindicação na pauta; 
 
Artigo 34º - Não havendo interesse em se defender na primeira Assembleia, ou havendo, mas não 
comparecendo, no dia e hora marcados, considerar-se-á a multa líquida, certa e exigível, não havendo 
mais possibilidade de recurso para qualquer Assembleia. 
 
Artigo 35º - Não acarreta efeito suspensivo quanto o pagamento da multa, o fato de o infrator solicitar 
por escrito o direito de se defender em Assembleia, persistindo a obrigação de pagar a multa e o direito 
de ser reembolsado, caso não seja ratificada em assembleia. 
 
Artigo 36º - O pagamento da multa, não abstêm o Condômino de ressarcir eventuais danos ao 
Condomínio ou terceiros, Condômino ou não, bem como não o exime de suas responsabilidades 
decorrentes de lei. 
 
Artigo 37º - O condômino que tiver comportamento antissocial, ou seja, aquele que se opõe ao 
convívio social, que é contrário à organização, costumes ou interesse da sociedade e gerar 
incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, será constrangido a 
pagar multa correspondente a 10 (dez) valores atribuídos à contribuição para as despesas condominiais 
independente de deliberação assemblear (§ único, art. 1.337 da Lei 10.406/02 CC).  
 
Artigo 38º - Outras penalidades previstas em Lei, serão aplicadas se não contrariarem nenhum 
dispositivo legal. 
 
CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 39º - A presente Convenção Condominial, sujeita a todos os ocupantes, ainda que eventuais 
das unidades do Condomínio ou de qualquer de suas partes, obriga a todos os Condôminos e 
sucessores, a título universal ou singular. 
 
Artigo 40º - Fica desde já convencionado, que o Síndico ou qualquer Condômino poderá propor a 
realização de obra(s) nova(s) e/ou benfeitoria(s) com o objetivo de beneficiar a todos, tais como: pintura 
geral do condomínio (partes comuns e privadas), individualização do fornecimento de água, 
obedecendo a projeto original (se houver e uma padronização) que também deverá obedecer a um 
projeto e uma padronização etc. 
Parágrafo único – Referida(s) obra(s) nova(s) e/ou benfeitoria(s), necessariamente deverá(ao) fazer 
parte da Ordem do Dia, ser aprovada em assembleia pelo quórum estabelecido em lei, mediante 
orçamento, estabelecendo-se ainda, de onde sairão os recursos, forma de pagamento ou se a(s) 
obra(s) nova(s) e/ou benfeitoria(s) deverá(ao) ser realizada(s) pelo próprio condômino, obedecendo a 
um projeto e padronização. 
 
Artigo 41º - Ficam fazendo parte integrante desta Convenção Condominial, como se cláusula dela 
fosse, os artigos 1314 a 1358 dos Capítulos VI e VII, do Título III, da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, bem como os artigos da Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964, que não conflitarem com o novo 
Código Civil, cujos termos todos os Condôminos se obrigam a respeitar na ocorrência das hipóteses 
nelas previstas. 
 
CAPÍTULO IX - DO REGULAMENTO INTERNO 
 
Artigo 42º - O detalhamento de regras do Regulamento Interno (ANEXO 1) bem como eventuais 
alterações, serão elaborados e votados em separado com o quórum de 50% mais um de ¼ de todos 
os condôminos, presentes em Assembleia especialmente convocada pelo Síndico. 
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CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 43º - Fica expressamente proibido ao condômino alienar, emprestar, dar em comodato, alugar, 
ceder a que título for, quaisquer partes acessórias de sua unidade imobiliária a terceiros não condômino 
proprietário ou a este equiparado ou ainda não residente no condomínio, especialmente garagens e/ou 
abrigo para veículos (§ 2ª., art. 1.339 da Lei 10.406/02 CC); 
 
Artigo 44º  - Por deliberação dos comunheiros, na presente data, fica expressamente alterada no todo, 
ou em parte os Capítulos, Artigos, Parágrafos e Incisos da Convenção Condominial deste condomínio 
datada de 15 de setembro de 2010 e registrada no Cartório de Registro de Imóveis - 1º Ofício na cidade 
de Macapá Estado do Amapá – SP,  junto a matricula Matrícula 7055 Livro nº 2, Fichas 01 e 02 em 04 
de maio de 2018, passando a vigorar a relação entre condômino e entre condôminos e terceiros, 
também a partir da presente data em 00 de xxxxxx de 2022 esta Convenção devidamente ajustada e 
consolidada e que agora é deliberada e aprovada. 
 
Artigo 45º - Ficam requeridos e autorizados os registros imobiliários que se fizerem necessários para 
a perfeita regularização deste instrumento.  
 
Artigo 46ª - Fica eleito o Foro desta Cidade de Macapá, Estado do Amapá, com renúncia expressa de 
qualquer outro, para ação e execução decorrentes da aplicação de qualquer disposição da presente 
Convenção. 
 
Macapá, Amapá, XX de XXXX de 2022. 
 
 
UNIDADE Nº Quadra e Lote(s).: Assinatura (1) ......... até (40)  

Etiqueta de firma reconhecida em 
cartório no verso da folha. 

Nome.:  
RG.:  
CPF.:  

 
 

SO PASSA A VIGORAR ATÉ ASSINATURA TOTAL OU, DE NO MÍNINO, 2/3 DE TODOS OS 
CONDÔMINOS (27) QUE TENHAM ESCRITURAS EM SEU NOME NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS E FICHAS DE “FIRMAS” NO MESMO CARTÓRIO NÃO PODEM ASSINAR PROPRIETÁRIOS 

COM CONTRATO DE GAVETA OU ESCRITURAS DESATUALIZADAS. 
 
 

__________________________ 
Dr. (advogado) 

OAB/AP n.º XXX.XXX 
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REGIMENTO INTERNO (ANEXO 1 DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL). 
 
São DEVERES dos Condôminos: 
a) - guardar decoro e respeitar no uso das coisas e partes comuns, não as usando nem permitindo que 
as usem, bem como as respectivas unidades autônomas, para fins diversos a que se destinam; 
b) - não usar as respectivas unidades autônomas, nem as alugar ou cedê-las para atividades diversas 
a estabelecida na Convenção Condominial, bem como atividades prejudiciais ao sossego, salubridade 
e segurança dos possuidores e a pessoas de maus costumes que podem causar danos às casas ou 
incômodo aos demais condôminos (inc. IV, Artigo 1.336 da Lei 10.406/02 CC); 
c) - não remover pó dos tapetes, cortinas ou de outras partes das unidades autônomas, senão com 
aspiradores dotados de dispositivos que impeçam a sua dispersão; 
d) - não estender roupas, tapetes ou quaisquer outros objetos nas janelas, muros, cercas ou em 
quaisquer lugares que sejam visíveis do exterior ou de onde estejam expostos a riscos; 
e) - não lançar quaisquer objetos ou líquidos sobre a via pública, área ou pátio interno de áreas comuns; 
f) - não decorar as paredes, portas e esquadrias externas em cores ou tonalidades diversas das 
empregadas originalmente na unidade adquirida, nem alterar a forma da fachada das unidades (inc. III, 
Artigo 1.336 da Lei 10.406/02 CC). Deverá também respeitar a cor designada a sua unidade no caso 
de manutenção geral determinada pelo corpo diretivo, não a alterando; 
g) - não substituir grades e/ou toldos externos, se houver, sem obedecer aos mesmos padrões de 
qualidade, estrutura, forma e cor (inclusive tonalidade), nem colocar letreiros, placas ou cartazes de 
publicidade ou quaisquer outros;  
h) - não colocar, nem deixar que coloquem, nas partes comuns do Condomínio, quaisquer objetos ou 
instalações, sejam de que naturezas forem; 
i) - não utilizar os empregados do Condomínio para serviços particulares; 
j) - não manter nas respectivas unidades autônomas substâncias, instalações ou aparelhos que causem 
perigo à segurança e à solidez do Condomínio; 
k) - não realizar obras que comprometam a segurança da unidade, inclusive sobrecarregar as paredes, 
lajes e tetos das unidades do Condomínio evitando com isto abalo na estrutura (inc. II, Artigo 1.336 da 
Lei 10.406/02 CC); 
l) - não fracionar a respectiva unidade autônoma para o fim de aliená-la a mais de uma pessoa 
separadamente; 
m) - contribuir para as despesas ordinárias e extraordinárias do Condomínio, na proporção mencionada 
nas cláusulas da Convenção Condominial, efetuando os recolhimentos nas respectivas datas de 
vencimentos. O fato de não receber a cobrança bancária (boleto ou outros), em hipótese alguma o 
desobriga da realização do pagamento na data do respectivo vencimento, devendo contatar 
previamente o Síndico ou a Administradora para o encaminhamento da solução; 
n) - contribuir para o custeio de obras ou reparos nas áreas comuns de interesse geral dos Condôminos, 
e excepcionalmente nas áreas privadas, ambas (comuns e privativas) mediante orçamento prévio e 
desde que aprovadas em assembleia e não qualificadas de emergenciais, na forma por esta fixada, e 
na mesma proporção das demais despesas comuns, podendo ainda, incumbir-se da fiscalização direta 
o Síndico ou outra(s) pessoa(s) designada em assembleia. 
o) - permitir o ingresso, em sua unidade autônoma, do Síndico ou prepostos seus, quando isso se torne 
indispensável à inspeção ou realização de trabalhos relativos à estrutura geral da uniudade, sua 
segurança e solidez, ou indispensável à realização de reparos ou instalações de tubulação das unidades 
autônomas vizinhas. 
p) - não permitir a realização de jogos que ofereçam risco ao patrimônio / pessoas ou que gerem ruído 
capaz de incomodar os demais moradores, em quaisquer partes comuns do Condomínio; 
q) - comunicar imediatamente às Autoridades de Saúde Pública e ao Síndico a ocorrência de moléstia 
contagiosa em sua unidade autônoma; 
r) - Não promover ruídos acima do moderado, especialmente depois das 22:00 horas até as 8:00 horas 
da manhã; 
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s) - não omitir, nas escrituras de venda, nos contratos de promessa de venda, locação, comodato etc., 
das unidades, a obrigatoriedade dos adquirentes, inquilinos, comodatários etc. de respeitarem a 
CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO inserindo a seguinte cláusula: 
“Os compradores/compromissários, compradores/cessionários, inquilinos, comodatários, têm pleno 
conhecimento das restrições e condições impostas pela Convenção do Condomínio e pelo 
Regulamento Interno, quanto ao uso, ocupação e reformas, obrigando por si, e seus sucessores, a 
cumprir e fazer cumpri-las como se as mesmas naquele instrumento estivessem transcritas”. 
t) - manter seu cadastro e de seus funcionários atualizado junto à Administração do Condomínio; 
u) - em caso de venda, comodato, promessa de venda, permuta etc., o proprietário ou a este equiparado 
na forma do § 2º. do Artigo 1.334 da Lei 10.406/02 CC), deverá entregar ao novo Condômino 
documento de quitação das taxas condominiais, rateios, multas etc., a ser expedida pelo Síndico ou 
pela Administradora. A falta da quitação transfere automaticamente o débito para o novo condômino e 
a unidade uma vez que se trata de dívida “propter rem”, ou seja, aquela que acompanha o bem, 
independente da data de sua aquisição. 
v) - nas reformas, modificações, reparos ou manutenções efetuadas pelo Condômino, inquilino, 
comodatário etc., e a mando destes, caso se constate estragos nas partes comuns (paredes, tetos, 
pisos, linhas troncos, tubulações de água etc.), os reparos deverão ocorrer por conta deste Condômino 
e/ou proprietário a qualquer título, caso não faça o condomínio promoverá reparo e cobrará as 
despesas do condomínio, além de aplicar as sanções previstas; 
x) - arcar com as despesas de remoção e depósito de coisas e objetos deixados em área de 
propriedade e uso comum. 
y) –  
z) - 
 
 


