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Colocação da fachada avança e 
Diretoria recebe partes comuns 
Com a afixação da fachada progredindo conforme o 
planejado, a construtora Vega confirmou que a obra 
estará inteiramente concluída no final de março. As-
sim, em breve agendaremos o churrasco de confrater-
nização para comemorarmos a conclusão do empre-
endimento.  

Em 28/2, grupo composto pela Direção da Cooperativa, pelo fiscal da obra Gilberto Porto, pelo 
cooperado Lúcio Meireles, e por toda a equipe da Vega Engenharia, acompanhou os testes das 
chamadas “partes comuns” da obra. Estando todos os sistemas em conformidade com o esperado, 
foi assinado termo de recebimento por parte da Diretoria, com a ressalva de alguns ajustes. Veja 
nesta página os sistemas conferidos e recebidos pela Diretoria da Cooperativa, e constate a com-
plexidade de nosso empreendimento.  

No que se refere à Carta de Habite-se, todos os alvarás ainda 
pendentes estão bem encaminhados (Caesb, Ceb, Bombeiros), 
de  modo que acreditamos que não incorreremos em exigência 
quando da vistoria por parte da Agefiz. Assim, é possível dizer 
que em maio teremos o habite-se expedido, podendo haver a 
entrega das chaves em junho para os cooperados. Aproveita-
mos para lembrar que segue com normalidade o processo de vistoria técnica das unidades, em 
que cada cooperado dará o aceite ou proporá ajustes. Se você ainda não foi convocado, aguarde 

que, em breve, ocorrerá o agendamento.  

 



Cooperativa realizará Assembleia de alterações estatutárias 
Na ocasião, serão discutidas questões de grande interesse de todos os cooperados, como término 

da obra, habite-se, escrituração das unidades, convenção de condomínio e custos condominiais 

Conforme edital ao lado, a Cooperativa realiza-
rá, em 25/3, às 19 horas (última chamada), 
Assembleia Geral Extraordinária de alterações 
estatutárias. A fim de se preparar para novos 
empreendimentos, a Cooperativa pretende 
alterar sua estrutura organizacional. O atual 
Diretor Administrativo e Financeiro, Eduardo 
Dodd Gueiros, não pretende seguir na Direção 
da Cooperativa, em função de outros projetos 
que estará assumindo, de cunho pessoal, e que 
tomará muito de seu tempo. Em seu lugar, 
pretendemos apresentar para a Assembleia o 
cooperado Yulo Sasaki, proprietário da loja 2. 
Detectamos também a necessidade de criar o 
cargo de Diretor de Operações, que ficará res-
ponsável por supervisionar todos os empreen-
dimentos da Cooperativa, no que tange à ade-
quação de projetos, contratação de construto-
ras, contratação de fornecedores e acompa-
nhamento da execução da obra, sempre visan-

do ao melhor custo-benefício para os cooperados (nova redação proposta para o art. 45). Na prá-
tica, essa atividade já tem sido assumida em grande parte pelo cooperado Lúcio Meireles Martins, 
proprietário da unidade 137 e de parte da unidade 316. Em reconhecimento pelo importante tra-
balho desenvolvido pelo cooperado, pretendemos consagrá-lo no cargo de Diretor de Operações. 
Por oportuno, aproveitamos para informar que a nossa tradicional Assembleia Geral Ordinária de 
prestação de contas do exercício está prevista para ocorrer no final de abril.  

ASEEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Data: 25/3 (segunda). Local: CLSW 105, Bloco A (Espaço 105), sala 111 – Sudoeste. 
Assunto: alterações estatutárias e posse de Diretores.  

Como chegar: na comercial da 105, no Sudoeste, localize o bloco no qual se situam vários bancos (Banco do Brasil, 
Santander e BRB). Dirija-se à sobreloja e localize a placa do Kumon. Siga até o final do corredor. 

Na ocasião, serão discutidas questões de grande interesse de todos os cooperados, como término da obra, 
habite-se, escrituração das unidades, convenção de condomínio e custos condominiais. 

 Cooperativa no esforço de locação. Com o 
intuito de facilitar a locação dos imóveis do 
Sunset Noroeste, em prol dos cooperados, a 
Cooperativa tem feito contatos com a Aconte-
ce Imobiliária. Como primeiro fruto dessa par-
ceria, foi criado um portfólio especial para as 
unidades comerciais, o qual está sendo distri-
buído para o empresariado brasiliense dos 
ramos de interesse (estabelecimentos seleci-
onados). Estamos estudando iniciativa que 
tenha o mesmo potencial de resultados no 
que se refere às unidades residenciais.   



 Minuta da Convenção de Condomínio está pronta. Veja, em anexo, a minuta da Convenção de 
Condomínio que a Diretoria da Cooperativa está propondo. Na Assembleia Geral Extraordinária de 
25/3 teremos a oportunidade de esclarecer as dúvidas e analisar as sugestões dos cooperados, 
cabendo observar que tais podem ser enviadas desde já para nosso Atendimento. Agradecemos a 
colaboração dos cooperados Romildo Teixeira, Akira Sasaki e Lúcio Meireles. Importante esclare-
cer que o Condomínio somente poderá ser instituído após a obtenção da Carta de Habite-se, 
quando então deverá ser realizada Assembleia específica para esse fim. Na ocasião, serão eleitos 
os membros da Administração do Condomínio. Até lá, a Cooperativa assumirá todos os encargos 
condominiais, valendo-se da sobra de caixa da obra. Veja os principais destaques da Convenção: 

Art. 4º § 1º As unidades autônomas somente poderão ser utilizadas para os fins a que se destinam: as lojas, para uso ex-
clusivamente comercial, sendo defeso nelas fixar residência; os apartamentos, para uso exclusivamente residencial, sen-
do defeso nelas estabelecer qualquer tipo de atividade comercial, exceto nos casos ressalvados pelo Regimento Interno 
ou pela Assembleia Geral; as vagas de garagem, exclusivamente para o estacionamento de veículos, podendo parte delas 
ser utilizadas para depósito, desde que em conformidade com o disposto no Regimento Interno ou na Assembleia Geral. 
| Art. 11. Compõem a Administração do Condomínio 1 (um) síndico, 2 (dois) subsíndicos e 3 (três) membros do Conselho 
Consultivo e Fiscal, necessariamente todos condôminos (proprietários). | Art. 13. O síndico receberá a remuneração 
mensal que for fixada anualmente em Assembleia Geral Ordinária. § 1º Os cargos de subsíndico e de membro do Conse-
lho Consultivo e Fiscal serão exercidos pro bono, isto é, sem qualquer remuneração. § 2º O síndico e os subsíndicos farão 
jus à isenção da taxa de condomínio, enquanto exercerem o mandato. | Art. 20. As despesas condominiais serão cober-
tas pela taxa mensal de condomínio e, quando envolverem despesas extraordinárias, pelas taxas extras, e terão seu valor 
estabelecido pela Assembleia Geral. § 1º A taxa de condomínio mensal deverá basear-se no rateio das despesas do con-
domínio, acrescidas do Fundo de Reserva que for aprovado pela Assembleia Geral. § 2º Os condôminos proprietários de 
loja arcarão com 2 (duas) vezes o valor que corresponder à taxa mensal de condomínio dos proprietários de unidades 
residenciais. § 3º Sempre que possível, as taxas extras somente impactarão o grupo diretamente afetado, qual seja, a 
dos condôminos proprietários de lojas e as dos condôminos proprietários de unidades residenciais, ou impactarão mais 
fortemente este ou aquele grupo, conforme proposta da Administração do Condomínio. § 4º Em caso de recurso de 
qualquer condômino contra o cálculo proposto pela Administração do Condomínio no que se refere ao rateio das taxas 
extras, a Assembleia Geral decidirá a respeito, mas ficando assente que os condôminos proprietários de loja nunca arca-
rão com mais de 2 vezes o valor que corresponder à taxa extra dos proprietários de unidades residenciais. § 5º Cada 
condômino ou possuidor fica obrigado a realizar o pagamento de suas obrigações com o Condomínio, aí compreendidas 
eventuais multas aplicadas, até o último dia útil do mês de competência. § 6º O atraso no pagamento das taxas condo-
miniais implica juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o débito monetariamente atua-
lizado por índice a ser definido pela Assembleia Geral, não sendo aceitas justificativas como o não recebimento de bole-
to bancário, situação em que o condômino ou possuidor poderá depositar o valor correspondente na conta-corrente do 
Condomínio ou adotar outra medida que julgar adequada para não incorrer em atraso. | Art. 21. (...) § 2º Todos os con-
dôminos deverão ser convocados para as Assembleias Gerais, podendo essa comunicação se dar por qualquer das se-
guintes formas: a) por meio de mensagem direcionada ao endereço eletrônico e ao telefone celular de cada condômino 
(observado o art. 9º, X), podendo esta forma ser substituída por outra forma mais moderna e/ou eficiente que vier a 
surgir, a critério da Assembleia Geral; ou b) por meio de aviso afixado em todos os elevadores e no local onde são dispo-
nibilizadas as correspondências das unidades autônomas. | Art. 23. (...) § 2º Os votos serão computados da seguinte 
forma: peso 1 (um) para as unidades residenciais e peso 2 (dois) para as unidades comerciais.   

 Última visita técnica dos cooperados foi um sucesso. Os coope-
rados compareceram em grande número para a última visita técnica 
à obra. Na ocasião, foram expostas as propostas de diversos forne-
cedores, visando à obtenção do melhor custo-benefício. A Diretoria 
está consolidando essas informações e deverá enviar um documen-
to contendo todas as propostas apresentadas, em breve. Aguarde!   

 Cooperativa está com site totalmente reformulado. O site da Cooperativa está de cara nova, 
com um projeto visual mais moderno e amigável. Agora, você encontra as seguintes facilidades:  
FOTOS – Nesta opção, você pode acessar as mais recentes fotos de cada empreendimento. | IN-
FORMATIVOS – Todos os informativos já publicados pela Cooperativa estão nesta seção. Já cons-
tavam da versão anterior, mas agora as informações estão mais acessíveis. | PROJETOS – Também 
os projetos, já disponíveis na versão anterior do site, estão com o acesso mais facilitado. | DOCU-
MENTOS – Todos os documentos importantes da Cooperativa começaram a ser incluídos nesta 
seção, facilitando para quando, no futuro, forem necessárias tais informações.  



 Diretoria desiste do memorial de incorporação e partirá direto para o registro do condomínio. 
As cooperativas não são obrigadas a realizar a incorporação do empreendimento, que é necessário 
para a comercialização de unidades ou a captação de financiamento. No caso das cooperativas, a 
incorporação somente compensa se estiver distante do momento do habite-se. Essa situação 
acontece quando o alvará final de construção é emitido em seu prazo normal, diferentemente do 
nosso caso, em que, em razão de alterações no projeto urbanístico do Noroeste, fomos obrigados 
a buscar novo cálculo de áreas – situação em que o correspondente alvará de construção foi emi-
tido apenas recentemente. Com a opção do memorial de incorporação, que fazia sentido há algum 
tempo, o custo total dos emolumentos para os cooperados acabaria sendo bem superior. Há ape-
nas um inconveniente nessa decisão: as escrituras precisão aguardar um pouco mais para serem 
emitidas, pois passam a depender da expedição da Carta de Habite-se. Contudo, sendo esta imi-
nente, avaliamos que valerá a pena aguardar um pouco mais, não só pela economia  a ser realiza-
da, mas também pela desburocratização do processo – no “Estado Burocrático da Insegurança 
Jurídica” que se constitui o Brasil (e não no Estado Democrático de Direito, como seria de se espe-
rar), quanto menos etapas a vencer, melhor para todos. No próximo Informativo, detalharemos o 
passo a passo a ser executado, com o levantamento completo de todos os custos envolvidos.   

 Cooperativa lança novo projeto. Conforme já divulgado, a Cooperativa está lançando um novo 
empreendimento, o Vitale Residenziale. Com apartamentos de 2 e 3 quartos e valor médio esti-
mado de R$ 7.950,00 o m2, o em-
preendimento contará com os 
mais modernos recursos (veja o 
quadro ao lado). Acesse o nosso 
site (coophaf. org.br) e conheça 
todos os detalhes desse novo em-
preendimento. Cooperados não 
pagam taxa de adesão. Faça a sua 
reserva e aproveite a curva ascen-
dente do mercado imobiliário. 
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Em preto – REDAÇÃO INALTERADA 
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Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES BÁSICAS 

 

Art. 1º Constituída em Assembléia Geral realizada em 5 de dezembro de 2011 sob a forma de soci-

edade civil de responsabilidade limitada, sem fins de lucro, a COOPERATIVA HABITACIONAL 

DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA – COOPHAF reger-se-á pelo presente 

Estatuto e pelas disposições da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.  

§ 1º A Cooperativa tem sede, administração e foro em Brasília, Distrito Federal. 

§ 2º A área de ação da Cooperativa é o território nacional, em especial o Distrito Federal e entorno. 

§ 3º O prazo de duração da Cooperativa é indeterminado, e o seu exercício social coincidirá com o 

ano civil.  

 

Art. 2º A Cooperativa tem por objetivo proporcionar aos cooperados o desenvolvimento de unida-

des habitacionais e comerciais, tanto na forma de prédios próprios, como na forma de lotes em con-

domínios ou loteamentos.  

Parágrafo Único. A Cooperativa poderá oferecer aos condomínios constituídos em seus empreen-

dimentos serviços de administração, como a emissão e cobrança de boletos, assessoria jurídica e 

contábil, e participar da organização de aquisições coletivas de bens e produtos para os seus coope-

rados, com vistas à obtenção de preços mais baratos.  

 

Art. 3º No cumprimento de seu programa de ação, a Cooperativa se propõe a:  

I – escolher e contratar a aquisição de terrenos e/ou benfeitorias e equipamentos indispensáveis à 

execução de seus empreendimentos e ao pleno alcance de seus objetivos;  

II – contratar a construção ou aquisição de unidades habitacionais e/ou comerciais;  

III – organizar, contratar e manter todos os serviços administrativos, técnicos e sociais, visando 

alcançar seus objetivos;  

IV – celebrar convênios com benefícios para os cooperados;  

V – gerenciar a captação de recursos próprios ou obter financiamentos junto a agentes financeiros 

para a execução dos empreendimentos na forma aprovada em Assembléia Geral;  

VI – propor a contratação de seguros e acordos que venham a beneficiar os cooperados; 

VII – implantar outras atividades e prestação de serviços de interesse dos cooperados e/ou dos em-

preendimentos, aprovadas em Assembleia.  
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Art. 4º O Capital Social é indeterminado, ilimitado quanto ao máximo e variável de acordo com o 

número de cooperados e de quotas-partes.  

Parágrafo Único. A unidade de divisão do capital social é a quota-parte, cujo valor é de R$ 50,00 

(cinquenta reais).  

 

 

Capítulo II 

DOS SÓCIOS, DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º Podem associar-se à Cooperativa quaisquer pessoas físicas, ou jurídicas, na forma da lei, 

maiores de idade ou emancipadas, que tenham interesse na aquisição de imóveis e desde que não 

prejudiquem os interesses previstos no empreendimento. 

Parágrafo Único. O número de sócios é ilimitado, não podendo, no entanto, ser inferior a 20 (vin-

te), conforme a legislação que rege a espécie. 

 

Art. 6º O candidato adquire a qualidade de sócio pela assinatura do Ato Cooperativo de Adesão, o 

que o obriga a cumprir o presente Estatuto, e subscrição de pelo menos 1 (uma) quota-parte de capi-

tal social.  

§ 1º A transferência de quotas-partes a novo cooperado ocorrerá mediante termo que conterá a assi-

natura do transmitente, do novo cooperado e dos representantes legais da Cooperativa, tudo sendo 

averbado no Ato Cooperativo de Adesão.  

§ 2º É vedada a transferência de quotas-partes do Capital Social a não cooperados, ainda que por 

causa mortis.  

§ 3º No Ato Cooperativo de Adesão, os cooperados serão inscritos por ordem cronológica de ad-

missão, dele constando:  

I – nome, data de nascimento, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço, telefone, número do 

CPF e da carteira de identidade do cooperado;  

II – número de matrícula do cooperado na Cooperativa;  

III – data de admissão do cooperado e, quando for o caso, de sua desfiliação, eliminação ou exclu-

são;  

IV – capital do cooperado;  

V – indicação da Seccional correspondente ao empreendimento habitacional a que aderiu o coope-

rado, quando for o caso;  

VI – assinatura do representante legal da Cooperativa e do cooperado nos termos de admissão e, 

quando for o caso, de sua desfiliação, eliminação ou exclusão;  

VII – espaço para lavratura de termo circunstanciando as causas de eliminação ou exclusão do coo-

perado. 

 

Art. 7º São direitos do cooperado:  

I – tomar parte nas Assembleias Gerais e Seccionais;  

II – propor medidas de interesse social;  

III – votar e ser votado;  

IV – participar das atividades que constituem o objetivo da Cooperativa;  

V – solicitar à Diretoria esclarecimentos sobre as atividades da Cooperativa, sendo-lhe facultado 

consultar, na sede social, nos 10 (dez) dias que antecederem a Assembléia Geral Ordinária de pres-

tação de contas, o relatório da Diretoria, o Balanço Geral e o parecer do Conselho Fiscal.  

Parágrafo Único. O cooperado que vier a estabelecer relação empregatícia com a Cooperativa per-

de, automaticamente, o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício 

em que perder o vínculo empregatício.  

 

Art. 8º São deveres do cooperado:  
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I – cumprir o Estatuto e o Regimento Interno da Cooperativa;  

II – acatar as deliberações das Assembleias Gerais, das Assembleias Seccionais e da Diretoria;  

III – cumprir com pontualidade todos os compromissos assumidos perante a Cooperativa;  

IV – integralizar as quotas-partes do capital da cooperativa a que tiver se comprometido;  

V – manter atualizado os seus dados cadastrais;  

VI – assinar a lista de presença das reuniões de que participar;  

Parágrafo Único. O não cumprimento de qualquer dos deveres relacionados nos itens I a IV, deste 

artigo, impede o exercício dos direitos previstos no artigo anterior.  

 

Art. 9º A responsabilidade de cada cooperado pelas obrigações sociais perante terceiros é subsidiá-

ria e limitada ao valor de suas quotas-partes de capital, sendo proporcional a este.  

 

 

Capítulo III 

DA PERDA DA QUALIDADE DE SÓCIO 

 

Art. 10. A qualidade de cooperado extingue-se por:  

I – desfiliação;  

II – eliminação;  

III – exclusão.  

 

Art. 11. A desfiliação do cooperado se dará unicamente a seu pedido.  

§ 1º Efetiva-se a desfiliação pela sua averbação no Ato Cooperativo de Adesão, com a data e assina-

tura do cooperado demissionário e dos representantes legais da Cooperativa.  

§ 2º A transferência da totalidade de suas quotas-partes a terceiro caracteriza-se como pedido de 

desfiliação, e deverá ser averbada no Ato Cooperativo de Adesão, com a sua respectiva autorização 

de transferência das quotas-partes, bem como o aceite do novo cooperado e aprovação prévia da 

Cooperativa.  

§ 3º A desfiliação do cooperado que se encontre na posse de unidade habitacional imobiliária fica 

condicionada à regularização da situação do imóvel junto à cooperativa.  

 

Art. 12. A eliminação do cooperado será aplicada, por decisão da Diretoria, assegurado o contradi-

tório e a ampla defesa, em virtude de:  

I – infração legal ou estatutária;  

II – descumprimento de qualquer obrigação assumida perante a Cooperativa;  

III – por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa.  

§ 1º O atraso injustificado por parte do cooperado, quanto a qualquer de suas obrigações, por um 

período de 3 (três) meses a cada ano, constitui, por si só, motivo para a sua eliminação do quadro da 

Cooperativa, sem prejuízo da cobrança na esfera judicial, hipótese essa em que a Cooperativa pode-

rá cobrar, ainda, 10% (dez por cento) do montante restituível, a título de honorários advocatícios, ou 

o valor determinado em sentença judicial.  

§ 2º O cooperado eliminado deverá ser notificado de tal decisão através de carta registrada, ou edi-

tal publicado na forma da lei, caso seja desconhecido seu paradeiro, cabendo recursos, na hipótese 

dos incisos I e II deste artigo, com efeito suspensivo, para a Assembléia Geral no prazo de 30 (trin-

ta) dias, a contar da data do recebimento da carta ou da publicação do edital. 

§ 3º Decorrido o prazo a que alude o parágrafo precedente, sem a interposição de recurso, ou sendo 

este denegado pela Assembléia Geral, a eliminação se tornará efetiva mediante termo circunstanci-

ado transcrito no Ato Cooperativo de Adesão e assinado pelos representantes legais da Cooperativa.  

§ 4º A eliminação do cooperado não o exime do pagamento das despesas e ele atribuídas em decor-

rência de sua participação em qualquer empreendimento da Cooperativa.  
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Art. 13. A exclusão do cooperado será feita:  

I – por morte do cooperado, o que acarretará transferência dos direitos e obrigações patrimoniais do 

cooperado falecido a seus herdeiros ou beneficiários legalmente habilitados mediante processo de 

inventário, e desde que se associem à Cooperativa;  

II – por incapacidade civil não suprida.  

§ 1º A exclusão se tornará efetiva após ser reconhecida ou deliberada pela Diretoria e lavrada no 

Ato Cooperativo de Adesão, datado e assinado pelos representantes legais da Cooperativa, devendo, 

no caso do inciso II, ser comunicada ao cooperado tal decisão através de carta registrada ou edital 

publicado na forma da lei.  

§ 2º O curador de cooperado interdito poderá optar pela permanência de seu curatelado na Coopera-

tiva ou por seu desligamento, não lhe cabendo, no primeiro caso, qualquer interferência na adminis-

tração da entidade, bem como votar ou ser votado para cargos sociais.  

 

Art. 14. A desfiliação, eliminação ou exclusão de cooperados não acarreta a revogação dos com-

promissos assumidos com a Cooperativa e a liquidação de seus haveres.  

§ 1º O direito do ex-cooperado à liquidação dos seus haveres prescreve em 2 (dois) anos a partir da 

data da cessação da sua qualidade de cooperado.  

§ 2º Prescreve em igual tempo o direito de a Cooperativa ratear eventuais perdas com o ex-

cooperado, em caso de liquidação.  

§ 3º Ocorrendo desfiliação ou eliminação, a Cooperativa deduzirá, a título de despesas administrati-

vas, 10% (dez por cento) das importâncias a que o ex-cooperado fizer jus; na hipótese de exclusão, 

não haverá qualquer retenção.  

§ 4º São passíveis de ressarcimento apenas as taxas de investimento pagas pelo ex-cooperado, não 

se computando para esse efeito taxas administrativas, de custeio ou as taxas para manutenção da 

Cooperativa e das Seccionais.  

§ 5º No caso de empreendimentos de implantação ou construção de unidades habitacionais, a devo-

lução do capital investido pelo cooperado será efetuada após a conclusão do projeto ao qual estiver 

vinculado, em até tantas parcelas quantas ele despendeu, devidamente corrigidas, deduzido o mon-

tante previsto no caput deste artigo.  

 

 

Capítulo IV 

DOS RECURSOS ECONÔMICOS 

 

Art. 15. São recursos econômicos da Cooperativa:  

I – o capital social;  

II – as taxas cobradas do cooperado; 

III – a poupança dos cooperados;  

IV – empréstimos e financiamentos obtidos pela Cooperativa;  

V – multas, doações e legados, sobras prescritas e não liquidadas e toda e qualquer fonte de receita 

eventual;  

VI – quaisquer outros recursos.  

 

Art. 16. A cada empreendimento corresponderá uma Seccional distinta, onde serão inscritos os co-

operados que manifestarem interesse em aderir ao mesmo.  

§ 1º O cooperado inscreve-se em uma Seccional pela assinatura de um Termo de Adesão, por meio 

do qual indica em que proporção pretende participar do empreendimento e manifesta concordância 

com as diretrizes que nortearão o empreendimento, bem como com a assunção dos riscos a ele ine-

rentes.  

§ 2º Cada cooperado deverá pagar uma Taxa de Adesão para cada imóvel em que investir, fixada 

por iniciativa da Diretoria e previamente divulgada.   
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§ 3º O valor da Taxa de Adesão poderá ser variável, a depender da data da adesão e de outros crité-

rios, sendo tais definidos pela Diretoria, sempre com prévia divulgação.  

§ 4º  A Taxa de Adesão será destinada ao custeio da Cooperativa, devendo haver a devida prestação 

de contas, na forma do Estatuto. 

§ 5º A inscrição em uma Seccional fica condicionada à análise da capacidade econômica do coope-

rado, a cargo da Diretoria.  

§ 6º A proporção da participação do cooperado na Seccional pode ser alterada para maior ou para 

menor, a depender de aprovação da Diretoria, mediante aditivo ao Termo de Adesão, procedendo-se 

às compensações que se fizerem necessárias.   

 

Art. 17. O empreendimento de cada Seccional é financiado pelos cooperados que aderirem à Secci-

onal, em proporção à participação de cada cooperado, conforme constar no Termo de Adesão e em 

seus aditivos.  

§ 1º O ingresso tardio deve ser financeiramente compensado no mesmo montante das parcelas já 

pagas pelos cooperados que aderiram primeiramente, sempre na proporção da participação no em-

preendimento.  

§ 2º A Cooperativa manterá registros independentes para cada Seccional, de forma que as receitas 

diretas e os custos diretos possam ser atribuídos especificamente aos cooperados vinculados aos 

respectivos empreendimentos. 

§ 3º As unidades habitacionais resultantes de cada Seccional serão atribuídas aos cooperados por 

meio de regras propostas pela Diretoria e aprovadas na Assembléia Seccional correspondente. 

 

Art. 18. O cooperado deverá pagar uma Taxa de Suporte Administrativo a partir do primeiro dia do 

mês seguinte àquele em que assinar o Termo de Adesão vinculando-se a uma Seccional, persistindo 

essa obrigação até a liquidação do contrato do empreendimento a que estiver vinculado. 

§ 1º O valor da Taxa de Suporte Administrativo será proporcional à participação do cooperado no 

empreendimento.  

§ 2º A cobrança da Taxa de Suporte Administrativo persistirá ainda que o empreendimento sofra 

qualquer tipo de revés, como suspensões ou interrupções, e perdurará enquanto o Cooperado estiver 

com obrigação a liquidar relacionada com o empreendimento a que aderiu.  

§ 3º O valor da Taxa de Suporte Administrativo, que é individualizado por Seccional, será fixado 

por iniciativa da Diretoria, devendo ser previamente divulgado.  

§ 4º A Taxa de Suporte Administrativo será destinada ao custeio da Cooperativa, devendo haver a 

devida prestação de contas, na forma do Estatuto. 

 

Art. 19. A transferência de quotas-partes fica sujeita ao pagamento da Taxa de Transferência esta-

belecida por ato da Diretoria, referendado em Assembleia Geral. 

Parágrafo Único.  O cooperado que solicitar transferência de Seccional sujeitar-se-á ao pagamento 

da mesma taxa prevista no caput deste artigo.  

 

Art. 20. A Cooperativa manterá dois fundos que farão parte integrante do Regimento Interno da 

Cooperativa, conforme previsto na Lei 5.764/71 (art. 28):  

I – Fundo de Reserva, destinado a recuperar eventuais perdas e atender ao desenvolvimento de suas 

atividades, constituído com, pelo menos, 10% (dez por cento) das sobras líquidas apuradas em cada 

exercício; 

II – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES), destinado a prestação de assis-

tência aos associados, seus familiares e aos empregados da cooperativa, constituído de, pelo menos, 

5% (cinco por cento) das sobras líquidas apuradas em cada exercício.  
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Capítulo V 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Art. 21. A Cooperativa exerce suas funções através dos seguintes órgãos:  

I – Assembleia Geral;  

II – Assembleia Seccional;  

III – Diretoria;  

IV – Conselho Fiscal; 

V – Conselho Consultivo, quando for o caso.  

 

Art. 22. A Cooperativa terá um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) 

suplentes, todos cooperados, eleitos pela Assembleia Geral que eleger a Diretoria, com igual man-

dato. 

Parágrafo Único. Será permitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço) dos membros que tiverem 

efetivo exercício.  

 

Art. 23. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez por ano, e extraordinariamente sem-

pre que necessário, atendendo à convocação de qualquer de seus membros ou da Diretoria.  

 

Art. 24. Compete ao Conselho Fiscal:  

I – exercer sistematicamente fiscalização nas atividades e operações da Cooperativa, através do 

exame dos balancetes, do balanço anual e dos livros e documentos a eles referentes;  

II – apreciar os balancetes  mensais de escrituração e verificar, a qualquer momento, a posição de 

caixa;  

III – apresentar à Assembleia Geral Ordinária o parecer sobre os negócios e operações sociais, to-

mando por base o inventário, o balanço e as contas do exercício;  

IV – denunciar, à Diretoria ou à Assembleia Geral irregularidades que apurar, podendo, para tanto, 

determinar os competentes inquéritos;  

V – convocar extraordinariamente, em qualquer tempo, a Assembleia Geral, se ocorrerem motivos 

graves e urgentes.  

Parágrafo Único. Para o exame das contas com vistas à emissão do parecer a ser submetido à As-

sembleia Geral Ordinária, o Conselho Fiscal poderá valer-se do assessoramento de contabilista le-

galmente habilitado, o qual será remunerado pela Cooperativa. 

 

Art. 25. A Cooperativa poderá ter, opcionalmente, um Conselho Consultivo, constituído de 2 (dois) 

a 4 (quatro) membros, eleitos, quando desejado e necessário, pela Assembléia Geral que eleger a 

Diretoria, com igual mandato, permitida a reeleição.  

Parágrafo Único. Compete ao Conselho Consultivo, quando existente, colaborar e assessorar a 

Diretoria no conjunto de suas atribuições, reunindo-se sempre que convocado pela Diretoria ou por 

solicitação da totalidade de seus membros.  

 

 

Capítulo VI 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art. 26. A Assembléia Geral dos cooperados é o órgão máximo da Cooperativa dentro dos limites 

legais e estatuários, tendo poderes para decidir os negócios sociais, e suas deliberações obrigam a 

todos os cooperados ainda que ausentes ou discordantes.  

§ 1º Salvo nos casos previstos neste Estatuto, as deliberações serão tomadas por maioria simples de 

votos dos cooperados presentes com direito de votar, e só poderão versar sobre os assuntos constan-

tes do edital de convocação.  
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§ 2º O que ocorrer em Assembléia Geral deverá constar de ata, que será lavrada, lida e assinada 

pelo presidente e secretário da Mesa diretora.  

 

Art. 27. A Assembléia Geral será convocada com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante 

Edital publicado pelo menos uma vez, na forma da lei, em jornal local, bem como afixado na sede 

da entidade e nas portarias dos empreendimentos, ou por intermédio de circulares enviadas aos coo-

perados, ou ainda por comunicação via e-mail. 

Parágrafo Único. Os editais de convocação das Assembleias Gerais deverão conter:  

I – a denominação da Cooperativa e a expressão “Convocação de Assembleia Geral”, com a especi-

ficação de se tratar de Ordinária ou Extraordinária; 

II – o dia e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o local de sua realização; 

III – o quórum de instalação em cada convocação; 

IV – a ordem do dia dos trabalhos; 

V – o número de cooperados em dia com a Cooperativa, para efeito da apuração do quorum; 

VI – a assinatura do responsável pela convocação. 

 

Art. 28. Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo Presidente da Cooperativa.  

§ 1º As Assembleias Gerais se realizarão, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois 

terços) dos cooperados ou, em segunda convocação, a ser realizada 1 (uma) hora após a primeira, 

com a presença de no mínimo a metade mais 1 (um) dos cooperados, ou em terceira e última con-

vocação a ser realizada 1 (uma) hora após a segunda com no mínimo 10 (dez) cooperados.  

§ 2º Excluem-se, na contagem do quorum estipulado no parágrafo anterior os componentes da Dire-

toria e os membros efetivos do Conselho Fiscal. 

§ 3º O presidente, ou qualquer outro membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, não poderá dirigir 

os trabalhos quando a Assembleia estiver deliberando sobre o relatório e as contas da Administra-

ção, sendo então substituído pelo cooperado que for designado pelo Plenário, o qual escolherá um 

cooperado para, na qualidade de Secretário, compor a Mesa diretora dos trabalhos.  

 

Art. 29. Nas Assembleias Gerais, cada cooperado terá direito a um voto, qualquer que seja o núme-

ro de suas quotas-partes.  

§ 1º Salvo os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, aos quais é vedado atuar como procura-

dores, cada associado poderá representar apenas um outro, mediante procuração específica por ins-

trumento público ou particular. 

§ 2º Os cooperados presentes às Assembleias Gerais deverão se identificar e assinar o Livro de Pre-

sença, e só terão direito à voz e voto se cumprida esta formalidade.  

 

Art. 30. Não terá direito a voz e, consequentemente, votar e ser votado, o cooperado que tenha sido 

admitido depois de convocada a Assembléia ou que esteja em atraso com o pagamento de seus 

compromissos junto à Cooperativa, bem como será vedado o voto do cooperado que nelas tiver in-

teresse particular.  

Parágrafo Único. Na discussão de interesse exclusivo de determinado cooperado, este poderá par-

ticipar dos debates, mas sem direito a voto.  

 

 

Capítulo VII 

ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SECCIONAIS 

 

Art. 31. As Assembleias Gerais poderão ser Ordinárias e Extraordinárias.  

§ 1º A Assembléia Geral Ordinária, convocada pelo presidente da Cooperativa ou por quem legal-

mente o substituir, realizar-se-á anualmente dentro dos 3 (três) meses seguintes ao término do exer-

cício social.  
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§ 2º A Assembleia Geral Extraordinária será convocada a qualquer tempo, quando a Diretoria ou o 

Conselho Fiscal entender necessário, ou ainda quando 1/5 (um quinto) dos cooperados, em dia com 

suas obrigações perante a Cooperativa, indicando a ordem do dia e fundamentando sua solicitação. 

§ 3º A Diretoria terá o prazo de 10 (dez) dias para efetuar a convocação da Assembleia de que trata 

a parte final do parágrafo anterior, sob pena de os próprios requerentes o fazerem. 

 

Art. 32. Compete à Assembleia Geral Ordinária:   

I – deliberar sobre as Contas e Relatórios da Diretoria, Balanço Geral e Parecer do Conselho Fiscal;  

II – destinar as sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições 

para cobertura de despesas da sociedade;  

Parágrafo Único. Quando da convocação da Assembleia Geral Ordinária, a Diretoria deverá in-

formar que se acham à disposição dos cooperados:  

I – Relatório da Diretoria;  

II – Balanço Patrimonial e Apuração das Sobras e Perdas;  

III – Parecer do Conselho Fiscal.  

 

Art. 33. Compete à Assembleia Geral Extraordinária, e mediante aprovação de 2/3 (dois terços) dos 

cooperados presentes, deliberar sobre os seguintes assuntos:  

I – reforma do Estatuto;  

II – fusão, incorporação ou desmembramento dos empreendimentos da Cooperativa;  

III – dissolução voluntária da Cooperativa e nomeação do liquidante;  

IV – contas do liquidante; 

Parágrafo Único. Compete também à Assembleia Geral Extraordinária, mediante aprovação de 

metade mais um dos cooperados presentes, dispor sobre:  

I – alienação, a qualquer título, de bens imóveis não utilizados pela Cooperativa no desenvolvimen-

to de seu programa habitacional;  

II – modificação das características físico-financeiras de empreendimento;  

III – aprovação de serviços extras imprescindíveis a empreendimento habitacional;  

IV – deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da Cooperativa, constantes do edital de convo-

cação da Assembléia, salvo os da competência exclusiva da Assembléia Geral Ordinária.  

 

Art. 34. É competência da Assembleia Geral Extraordinária a destituição de membros da Diretoria 

e do Conselho Fiscal, em face de causas fundamentadas e que a justifiquem, por deliberação de 2/3 

(dois terços) dos cooperados presentes, desde que especificamente convocada para este fim, assegu-

rado o contraditório e a ampla defesa.  

Parágrafo Único. Ocorrendo a destituição referida, que possa afetar a regularidade da administra-

ção ou fiscalização da entidade, poderá a Assembléia designar, dentre os cooperados, administrado-

res e conselheiros fiscais provisórios até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará no prazo máxi-

mo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da destituição.  

 

Art. 35. Ressalvados os casos que envolvam o interesse global da Cooperativa e que, por isso im-

pliquem convocação de Assembleia Geral, as deliberações sobre assuntos que interessem exclusi-

vamente aos cooperados integrantes de determinado empreendimento habitacional serão tomadas 

em Assembleias Seccionais, das quais só poderão participar com direito a voto os cooperados da 

respectiva Seccional.  

§ 1º As Assembleias Seccionais serão convocadas e presididas pelo Presidente da Cooperativa ou, 

no seu impedimento, pelo Diretor que o substituir, ou ainda, pelo Secretário-Executivo da Seccio-

nal, neste caso por ato de delegação do Presidente, podendo ser convocadas, também, por solicita-

ção de 1/5 (um quinto) dos cooperados da respectiva Seccional, em dia com suas obrigações perante 

a Cooperativa. 
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§ 1º As Assembleias Seccionais serão convocadas e presididas pelo Presidente da Cooperativa ou 

pelo Diretor da Seccional, neste caso por ato de delegação do Presidente, podendo ser convocadas, 

também, por solicitação de 1/5 (um quinto) dos cooperados da respectiva Seccional, em dia com 

suas obrigações perante a Cooperativa. 

§ 2º Às Assembleias Seccionais aplicam-se, no que couber, as normas relativas às Assembleias Ge-

rais.  

 

 

Capítulo VIII 

DA DIRETORIA 

 

Art. 36. A Cooperativa será administrada por uma Diretoria, constituída por um Presidente, um 

Diretor Administrativo e um Diretor Financeiro, eleitos em Assembleia Geral dentre os cooperados. 

§ 1º A critério da Assembleia Geral, os cargos de Diretor Administrativo e de Diretor Financeiro 

poderão ser fundidos em um único cargo, denominado Diretor Administrativo e Financeiro.  

§ 2º A critério da Diretoria, cada Seccional poderá contar com um cooperado designado como Se-

cretário Executivo, para auxiliar na gestão da Seccional, sendo tal cargo de livre nomeação e desti-

tuição da Diretoria.  

 

Art. 36. A Cooperativa será administrada por uma Diretoria, constituída por um Presidente, um 

Diretor Administrativo e Financeiro e um Diretor de Operações, eleitos em Assembleia Geral dentre 

os cooperados. 

Parágrafo único. A critério da Diretoria, cada Seccional poderá contar com um cooperado designa-

do como Diretor de Seccional, para auxiliar na gestão da Seccional, sendo tal cargo de livre nomea-

ção e destituição da Diretoria.  

  

Art. 37. São inelegíveis para a Diretoria, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, os condenados por crime falimen-

tar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pú-

blica ou a propriedade.  

Parágrafo Único. Não podem compor uma mesma Diretoria os parentes consanguíneos e afins até 

segundo grau em linha reta ou colateral.  

 

Art. 38. A Diretoria fará jus a uma verba, a título de representação, fixada pela Assembleia Geral, 

com base no suporte financeiro da Cooperativa.  

§ 1º Nos mesmos moldes caberá uma verba de representação ao Secretário Executivo da Seccional 

em que tal medida, a critério da Diretoria, se mostrar recomendável.  

§ 2º O valor da verba de representação que caberá ao Secretário Executivo será livremente determi-

nado pela Diretoria.  

 

Art. 38. A remuneração dos membros da Diretoria e do Diretor de Seccional será decidida pela 

própria Diretoria, mas ficará adstrita à Taxa de Suporte Administrativo (art. 18) inerente a cada em-

preendimento, a qual deverá ser amplamente divulgada para todos os cooperados, sendo certo que 

tal remuneração não poderá comprometer a assunção de toda e qualquer despesa administrativa por 

parte da Taxa de Suporte Administrativo.  

 

Art. 39. O mandato dos membros da Diretoria será de 4 (quatro) anos, admitida a reeleição.  

§ 1º A eleição da Diretoria, que deverá ocorrer  no trimestre que anteceder o término do mandato da 

anterior, se fará mediante a apresentação de chapa completa. 
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§ 2º Os dirigentes, em qualquer caso, permanecerão em seus cargos até a posse dos novos adminis-

tradores e conselheiros fiscais, a quem deverão prestar contas dos atos praticados no período poste-

rior à data do balanço aprovado pela Assembléia Geral. 

 

Art. 40. Os Diretores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome 

da Cooperativa, no limite de suas atribuições.  

§ 1º Serão solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados os Diretores que se vincularem a 

compromissos ou operações em desacordo com a lei. 

§ 2º Os Diretores serão pessoalmente responsáveis pelos prejuízos causados à Cooperativa por cul-

pa ou dolo. 

§ 3º A Cooperativa não responderá pelos atos a que se referem o 1º e 2º parágrafos deste artigo, a 

não ser que os tenha validamente ratificado ou deles haja tirado proveito. 

§ 4º A aprovação, sem reserva, do Balanço e das Contas exonera de responsabilidade os membros 

da Diretoria e do Conselho Fiscal, salvo erro, dolo, fraude ou simulação.  

 

Art. 41. No caso de impedimento, ausência ou vacância do Presidente por período inferior a 90 

(noventa) dias: 

I – o Presidente será substituído pelo Diretor Administrativo;  

II – o Diretor Administrativo será substituído pelo Diretor Financeiro;  

III – o Diretor Financeiro será substituído pelo Diretor Administrativo.  

§ 1º No caso de impedimento, ausência ou vacância de qualquer cargo da Diretoria por período su-

perior a 90 (noventa) dias, ou quando a Diretoria for composta por apenas 2 (dois) integrantes, será 

convocada, no prazo de 30 (trinta) dias, Assembleia Geral para eleições, visando à eleição do novo 

Diretor, para a conclusão do mandato.  

§ 2º No caso de impedimento, ausência ou vacância de todos os membros da Diretoria, o Conselho 

Fiscal convocará imediatamente Assembleia Geral Extraordinária para eleição de novos Diretores, 

podendo designar, até que ela se realize, administradores provisórios dentre os cooperados.  

 

Art. 41. No caso de impedimento, ausência ou vacância de qualquer cargo da Diretoria, o Diretor 

Administrativo e Financeiro acumulará esse cargo com o seu próprio, prevalecendo tal situação, em 

caso de vacância, até a conclusão do mandato, sendo facultado aos Diretores remanescentes convo-

car Assembleia para preenchimento do cargo.   

§ 1º No caso de impedimento, ausência ou vacância do cargo de Diretor Administrativo e Financei-

ro, o Presidente acumulará esse cargo com o seu próprio, prevalecendo tal situação, em caso de va-

cância, até a conclusão do mandato, em caso de vacância, sendo facultado aos Diretores remanes-

centes convocar Assembleia Geral para preenchimento do cargo. 

§ 2º Remanescendo apenas 1 (um) membro na Diretoria, será convocada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, Assembleia Geral para eleições, visando à eleição de novos Diretores, para a conclusão do 

mandato.  

§ 3º No caso de impedimento, ausência ou vacância de todos os membros da Diretoria, o Conselho 

Fiscal convocará imediatamente Assembleia Geral para eleição de novos Diretores, podendo desig-

nar, até que ela se realize, administradores provisórios dentre os cooperados.  

 

Art. 42. Compete à Diretoria:  

I – administrar a Cooperativa, em suas demandas quotidianas;  

II – adquirir, escriturar e constituir alienação ou hipoteca sobre lotes, em atendimento aos progra-

mas habitacionais da Cooperativa; 

III – assinar a alienação fiduciária de lotes juntamente com a escritura a ser lavrada, prestando fian-

ça, quando necessário;  

IV – assinar contrato com proprietários de lotes residenciais para implantar projeto urbanístico em 

sistema de parceria;   
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V – verificar o estado econômico da Cooperativa e aprovar os balancetes mensais, bem como 

acompanhar o desenvolvimento dos planos traçados;  

VI – deliberar sobre admissão, desfiliação, eliminação e exclusão de cooperados;  

VII – deliberar sobre convocação de Assembleias Gerais e Seccionais, determinando as medidas 

adequadas;  

VIII – desenvolver projetos para os programas habitacionais;  

IX – montar os cronogramas físicos e financeiros dos projetos;  

X – providenciar a aprovação dos projetos nos órgãos competentes;  

XI – supervisionar e fiscalizar a execução dos projetos;  

XII – dirigir a execução de outras atividades;  

XIII – criar comissões específicas, permanentes ou transitórias para estudar, planejar, coordenar e 

acompanhar a solução de problemas específicos; 

XIV – elaborar e aprovar o Regimento Interno;  

XV – selecionar, entre os cooperados, Secretário-Executivo para cada Seccional em que tal medida 

se mostrar recomendável; 

XV – selecionar, entre os cooperados, Diretor de Seccional para cada empreendimento em que tal 

medida se mostrar recomendável; 

XVI – decidir sobre a implantação de projetos e determinar a instalação de Seccionais. 

§ 1º Os atos de competência da Diretoria serão decididos por maioria e serão praticados conjunta-

mente pelo Presidente e pelo Diretor Financeiro; em caso de empate, prevalecerá a orientação do 

Presidente.  

§ 1º Os atos de competência da Diretoria serão decididos por maioria e praticados pelo Presidente; 

em caso de empate, prevalecerá a orientação do Presidente.  

§ 2º A competência especificada no item XVI também poderá ser exercida pela Assembleia Geral, 

cuja orientação prevalecerá sobre a da Diretoria, em caso de divergência.  

§ 3º A alienação ou oneração de bens da Cooperativa, quando tais não se incluírem nos objetivos da 

Cooperativa, dependerão de prévia e expressa autorização da aprovação por Assembléia Geral.  

 

Art. 43. Compete ao Presidente:  

I – representar a Cooperativa, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;  

II – convocar e presidir as Assembleias Gerais e Seccionais e as Reuniões de Diretoria, exceto 

quando a Assembleia estiver deliberando sobre o relatório e as contas da Administração; 

III – supervisionar, coordenar e dirigir as atividades da Cooperativa;  

IV – apresentar à Assembleia Geral Ordinária o relatório anual da Diretoria;  

V – movimentar, em conjunto com o Diretor Administrativo, ou quem o substituir,  as contas ban-

cárias da Cooperativa;  

VI – firmar contratos de qualquer natureza juntamente com o Diretor Administrativo, ou quem o 

substituir. 

V – movimentar as contas bancárias da Cooperativa;  

VI – firmar contratos de qualquer natureza. 

 

Art. 44. Compete ao Diretor Administrativo:  

I – formalizar a admissão e demissão de empregados;  

II – praticar, juntamente com o Diretor Presidente, os atos previstos nos incisos V e VI do artigo 

anterior;  

III – secretariar as reuniões da Diretoria;  

IV – praticar todos os demais atos de natureza administrativa da Cooperativa; 

 

Art. 45. Compete ao Diretor Financeiro:  

I – movimentar, em conjunto com o Diretor Presidente (ou Diretor Administrativo, no impedimento 

do Presidente), as contas bancárias da Cooperativa;  
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II – manter em ordem e atualizada a documentação contábil da Cooperativa;  

III – manter-se informado e apto a informar aos demais membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 

sobre a posição contábil da entidade;  

IV – tomar todas as medidas cabíveis para manter em dia os compromissos financeiros de paga-

mentos e recebimentos da Cooperativa.  

 

Art. 44. Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:  

I – formalizar a admissão e demissão de empregados;  

II – praticar todos os demais atos de natureza administrativa da Cooperativa; 

III – manter em ordem e atualizada a documentação contábil da Cooperativa;  

IV – manter-se informado e apto a informar aos demais membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 

sobre a posição contábil da entidade;  

V – tomar todas as medidas cabíveis para manter em dia os compromissos financeiros de pagamen-

tos e recebimentos da Cooperativa.  

 

Art. 45. Compete ao Diretor de Operações supervisionar todos os empreendimentos da Cooperati-

va, no que tange à adequação de projetos, contratação de construtoras, contratação de fornecedores, 

acompanhamento da execução, sempre visando ao melhor custo-benefício para os cooperados.  

 

 

Capítulo IX 

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 

Art. 46. A Cooperativa se dissolverá de pleno direito:  

I – pela consecução dos objetivos pré-determinados, reconhecidos em Assembleia Geral Extraordi-

nária;  

II – pela redução de número de cooperados a menos do mínimo previsto em lei;  

III – por decisão judicial. 

 

Art. 47. A Assembleia Geral deverá deliberar, necessariamente, sobre o desmembramento e inde-

pendência de Seccionais distintas, a dissolução, o prazo de liquidação, a eleição do liquidante e dos 

membros do Conselho Fiscal e respectivas remunerações.  

§ 1º O desmembramento da Cooperativa de empreendimento, ou Seccional distinta, poderá ocorrer 

logo que estes tenham condições de se manter independentes.  

§ 2º O processo de liquidação somente poderá ser iniciado, bem como empossados o liquidante e os 

membros do Conselho Fiscal, após o registro em cartório da Ata da Assembleia Geral Extraordiná-

ria que deliberou sobre a dissolução da Cooperativa.  

§ 3º A Assembléia Geral poderá, a qualquer tempo, destituir o liquidante e os membros do Conse-

lho Fiscal.  

 

Art. 48. O liquidante terá todos os poderes de administração e representação conferidos pelo pre-

sente Estatuto à administração da Cooperativa, limitado, porém, aos atos a operações de liquidação.  

Parágrafo Único. Caberá ao liquidante proceder a todos os atos previstos em lei e normas, objeti-

vando ultimar a liquidação da Cooperativa.  

 

Art. 49. As perdas resultantes das operações sociais serão atribuídas aos respectivos cooperados, 

proporcionalmente ao número de quotas-partes integralizadas.  

§ 1º Realizado o ativo social e saldado o passivo da Cooperativa, as sobras serão utilizadas para 

reembolso aos cooperados de suas quotas-partes.  

§ 2º Reembolsados os cooperados e em havendo sobras remanescentes, estas serão distribuídas en-

tre eles, proporcionalmente ao número de quotas-partes integralizadas. 



COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA 
Estatuto a ser alterado pela Assembleia Geral Extraordinária de 25/03/2019 

 

 

Art. 50. Ocorrendo a dissolução e liquidação da Cooperativa, a devolução ao cooperado, do valor 

correspondente às quotas-partes efetivamente integralizadas, estará sujeita, em volume e oportuni-

dade, às condições e possibilidades da própria liquidação.  

 

 

Capítulo X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 51. A Cooperativa terá devidamente registrado em sistema computadorizado e/ou em meio 

impresso o seguinte:  

I – matrícula de cooperados (Ato Cooperativo de Adesão);  

II – atas de Assembleias Gerais;  

III – atas de Assembleias Seccionais;  

IV – atas de reuniões de Diretoria;  

V – atas de reuniões do Conselho Fiscal;  

VI – atas de reuniões do Conselho Consultivo, quando este existir;  

VII – lista de presença de cooperados nas Assembleias;  

VIII – relação de todos os bens patrimoniais;  

IX – os livros fiscais, contábeis e trabalhistas obrigatórios.  

 

Art. 52. Os casos omissos serão submetidos à consideração da Assembleia Geral.  

 

Art. 53. As alterações estatutárias entram em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 Visto do advogado (Lei 8.906/94, art. 1º, § 2º) 

 ________________________________________ 

 Nome 

 (OAB/DF XX.XXX) 



 

CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 

Título I 
DAS DISPOSIÇÕES BÁSICAS 

Art. 1º  Por meio desta Convenção, constitui-se o Condomínio do Edifício SUNSET NOROES-
TE, localizado à CRNW 510, Bloco A, Lotes 2 e 3, Setor Noroeste, Brasília/DF.  

§ 1º  São condôminos exclusivamente os proprietários das unidades autônomas; todos os 
ocupantes legítimos de uma unidade autônoma que não o proprietário, são considerados 
possuidores, para efeito das normas internas do Condomínio.  

§ 2º  Quando uma unidade pertencer a mais de um proprietário, por sucessão ou qualquer 
outra forma, estes deverão eleger um dentre eles, para representá-los diante dos demais 
condôminos, mediante mandato especial, sob pena de suspensão temporária dos direitos e 
vantagens assegurados pela presente Convenção de Condomínio. 

§ 3º  Quando uma unidade pertencer a uma pessoa jurídica, esta será representada pelo 
seu sócio-gerente perante os demais condôminos. 

Art. 2º O Condomínio, em suas relações com os condôminos, com possuidores e com tercei-
ros, será regulado por esta Convenção e pela legislação que rege a matéria, em especial o 
Novo Código Civil (art. 1.331) e a Lei 4.591/64.  

§ 1º Todas as cláusulas e condições enunciadas nesta Convenção aplicar-se-ão aos condô-
minos, possuidores, visitantes, transeuntes, usuários, empregados e trabalhadores do Con-
domínio. 

§ 2º  As disposições constantes desta Convenção integrarão todos os contratos que envol-
verem as unidades autônomas, como comodato, locação, alienação e outros, como se ali 
transcritas estivessem.  

§ 3º A descrição detalhada do edifício encontra-se em Anexo a esta Convenção, documento 
do qual é parte integrante.   

Art. 3º  São áreas e/ou coisas de propriedade comum do edifício aquelas insuscetíveis de 
divisão ou de alienação de forma destacada da respectiva unidade autônoma ou de utiliza-
ção exclusiva por qualquer condômino, como os que se seguem (rol exemplificativo): o solo, 
as estruturas, as fundações e ornamentos de fachada; as paredes internas e externas; as 
coberturas e o telhado; a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade, tele-
fonia e telecomunicações; as escadas e os elevadores; a portaria; os jardins e os canteiros; o 
hall social e o de serviço; os banheiros e os vestiários dos empregados; o bicicletário; as va-
gas para moto, que são de uso comum de todos os condôminos.   

Parágrafo Único. As coisas de uso comum especificadas e aquelas que, embora omitidas, 
devam ter por sua natureza e fim esta condição, são inalienáveis, ligadas que se acham, in-



dissoluvelmente, ao empreendimento e às unidades  autônomas, e sua utilização e acesso 
deverão ser regulamentadas por esta Convenção, pelo Regimento Interno e pela Assembleia 
Geral.  

Art. 4º  São autônomas as unidades imobiliárias privativas de propriedade exclusiva de cada 
condômino, constituídas por lojas, apartamentos residenciais e vagas de garagens, com suas 
instalações internas. 

§ 1º  As unidades autônomas somente poderão ser utilizadas para os fins a que se desti-
nam: as lojas, para uso exclusivamente comercial, sendo defeso nelas fixar residência; os 
apartamentos, para uso exclusivamente residencial, sendo defeso nelas estabelecer qual-
quer tipo de atividade comercial, exceto nos casos ressalvados pelo Regimento Interno ou 
pela Assembleia Geral; as vagas de garagem, exclusivamente para o estacionamento de veí-
culos, podendo parte delas ser utilizadas para depósito, desde que em conformidade com o 
disposto no Regimento Interno ou na Assembleia Geral.   

§ 2º  Todo e qualquer elemento externo que altere a estética do edifício, como a colocação 
de mesas e cadeiras na galeria, assim como letreiros e material de propaganda, no caso das 
lojas, ou a utilização de toldos e assemelhados, no caso dos apartamentos que disponham 
de varanda, bem como qualquer outro elemento ou alteração que impacte a fachada ou a 
estética do edifício, devem estar em conformidade com o Regimento Interno ou dependem 
de aprovação da Assembleia, no que se refere a possibilidade de colocação e critérios de 
padronização, qualidade e outros.   

Título II 
DOS DIREITOS, DOS DEVERES E DAS VEDAÇÕES 

Art. 5º  Constituem direitos exclusivos dos condôminos: 

I – estabelecer procuração para terceiro, desde que com firma reconhecida, de modo que 
este o represente em todos os atos do Condomínio, podendo tal ser ou não possuidor.   

II – comparecer às Assembleias, podendo nelas discutir, propor, aprovar, impugnar, rejeitar, 
votar e ser votado, desde que sua unidade autônoma não esteja em débito com o Condomí-
nio;  

III – proceder a modificações ou reformas internas de sua unidade, independentemente de 
consentimento dos demais condôminos, podendo inclusive reunir unidades contíguas, for-
mando um só todo, desde que, em todas as hipóteses listadas, respeitadas as normas inter-
nas atinentes a essas atividades, e desde que não sejam afetadas partes comuns e estrutu-
rais do Condomínio, como fiações e colunas de sustentação.  

Parágrafo Único. Uma mesma pessoa somente poderá representar um único condômino 
proprietário, exceto quando se tratar de locador de mais de um imóvel no edifício.  

Art. 6º  Constituem direitos dos condôminos e dos possuidores: 

I – dispor como bem lhe aprouver da unidade que detém propriedade ou posse, desde que 
respeitadas as normas aplicáveis, em especial as do Condomínio;  

II – usar das coisas comuns, desde que em conformidade com as normas internas vigentes, 
não devendo em nenhuma hipótese dificultar a fruição comum dessas áreas;  

III – examinar livros, arquivos, contas, balancetes, extratos bancários e documentos outros, 
podendo ainda, a qualquer tempo solicitar informações ao síndico ou ao subsíndicos acerca 
de questões atinentes à administração do Condomínio; 

IV – fazer constar eventuais críticas, sugestões, desacordos ou protestos contra decisões e 
atos que reputem prejudiciais à boa administração do Condomínio, solicitando ao síndico, se 



foro caso, a adoção das medidas corretivas adequadas;  

Art. 7º  Constituem deveres dos condôminos: 

I – contribuir de forma pontual com a taxas extras destinadas ao melhoramento e manuten-
ção do edifício e que forem aprovadas pela Assembleia Geral (taxas extras), não sendo acei-
tas justificativas como o não recebimento de boleto bancário, situação em que o condômino 
poderá depositar o valor correspondente na conta-corrente do Condomínio ou adotar outra 
medida que julgar adequada para não incorrer em atraso;  

II – manter sua unidade autônoma em bom estado de conservação, realizando as devidas 
manutenções técnicas e corrigindo eventuais infiltrações, respondendo por danos que por-
ventura venham as ser causados ao edifício ou a outras unidades por eventual conduta re-
lapsa; 

III – observar as normas técnicas de manutenção preventiva de sua unidade, e contribuir 
para a manutenção preventiva do conjunto da edificação; 

IV – manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração do Condomínio, comu-
nicando imediatamente eventual mudança de endereço de domicílio.   

Art. 8º  Constitui dever dos possuidores comunicar ao respectivo condômino a realização 
de Assembleia Geral de que tenha conhecimento. 

Art. 9º  Constituem deveres dos condôminos e possuidores: 

I – contribuir com pontualidade para as despesas do Condomínio, mediante o pagamento 
em dia da taxa de condomínio, conforme estabelecido nesta Convenção e em outras normas, 
não sendo aceitas justificativas como o não recebimento de boleto bancário, situação em 
que o condômino ou possuidor poderá depositar o valor correspondente na conta-corrente 
do Condomínio ou adotar outra medida que julgar adequada para não incorrer em atraso  

II – respeitar as normas que regem a espécie, em especial as normas de postura, bem como 
as normas que regem o Condomínio, notadamente esta Convenção, o Regimento Interno e 
as decisões da Assembleia Geral; 

III – permitir acesso à sua unidade, sempre que isso for de interesse da coletividade, e sem-
pre que for necessário para a realização de serviços de interesse de outro condômino (como 
reformas, por exemplo), observadas as regras definidas nos normativos internos;  

IV – comunicar imediatamente à Administração do Condomínio a ocorrência de moléstia 
contagiosa em morador ou frequentador de sua unidade.  

V – manter a unidade autônoma em perfeito estado de higiene e limpeza;  

VI – zelar pela higiene do edifício, devendo o lançamento inadequado de lixo nas áreas co-
muns ou em unidades alheias, bem como o lançamento de objetos propositalmente lança-
dos, em especial no caso das unidades internas superiores sobre as unidades do primeiro 
andar que contam com área avarandada, serem punidos com multa definida pela Assem-
bleia Geral; 

VII – usar as entradas e vias de circulação próprias destinadas ao transporte de cargas e ma-
teriais, assim como para a realização de mudanças, bem como respeitar os horários destina-
dos a esse fim pela Assembleia Geral ou pelo Regimento Interno; 

VIII – preservar as áreas destinadas aos shafts, abstendo-se de fazer qualquer intervenção 
que prejudique tais equipamentos; 

IX – arcar com prejuízos que venha a causar frente ao Condomínio; 

X – fornecer e manter atualizado endereço eletrônico e telefone junto à Administração do 
Condomínio, bem como endereço comercial, e, quando se tratar de condômino não residen-
te, endereço residencial.     



Art. 10.  É expressamente vedado aos condôminos e possuidores:   

I – afrontar o sossego dos demais condôminos, bem como a moral comum vigente e a boa 
estética do edifício; 

II – afixar aparelhos de ar condicionado fora dos locais destinados para esses equipamentos, 
sendo tais a brise do mezanino, no caso das lojas, e a cobertura do edifício, no caso dos 
apartamentos, em função de infraestrutura especialmente disponibilizada para esse fim pela 
incorporadora; 

III – utilizar botijões ou cilindros a gás, uma vez que todas as unidades contarão com forne-
cimento de gás;  

IV – usar ou manter em depósito materiais inflamáveis, explosivos, corrosivos, deteriorantes 
ou nocivos a saúde, ou ainda que possam afetar a segurança do Condomínio; 

V – utilizar empregados do Condomínio para a realização de tarefas de interesse particular, 
exceto se mediante ajuste entre as partes e fora do horário de trabalho daqueles; 

VI – utilizar alto-falantes ou quaisquer outros aparelhos ou objetos sonoros que, pelo ruído, 
perturbem o sossego dos demais condôminos, exceto nos casos e limites estabelecidos pela 
Assembleia Geral ou Regimento Interno; 

VII – estender roupas, tapetes ou colocar quaisquer outros objetos nas janelas, ou em quais-
quer outros lugares que sejam visíveis do exterior, ou onde estejam expostos a riscos de 
caírem;  

VIII – manter instalações ou aparelhos que causem perigo à segurança e a solidez do empre-
endimento ou causem incômodo aos demais condôminos; 

IX – instalar esteira elétrica em sua unidade, em função do nível de ruído provocado, exceto 
nas lojas; 

X – utilizar a rede de wi-fi de outro condômino, sem autorização expressa, ou nomear sua 
própria rede de forma que possa ser considerada ofensiva; 

XI – franquear o ingresso às partes reservadas do Condomínio de vendedores ambulantes, 
agentes de propaganda, corretores em geral, bem como a pessoas que se dediquem  a anga-
riar donativos ou disseminar a fé, exceto quando para atendimento único e exclusivo do 
próprio condômino ou possuidor que os houver chamado, desde que devidamente compro-
vada esta circunstância. 

XII – sobrecarregar a estrutura e as lajes com pesos superiores aos permitidos no Manual do 
Proprietário, respondendo por perdas e danos em caso de descumprimento, inclusive sob 
responsabilização criminal. 

Parágrafo Único. O condômino ou possuidor que, na avaliação da Assembleia Geral, subme-
tido o caso a esta por qualquer interessado, reiteradamente descumprir as vedações aqui 
expostas, bem como descumprir outras regras do Condomínio, ou demonstrar comporta-
mento antissocial, poderá ser compelido ao pagamento de multa equivalente a até 5 (cinco) 
vezes a taxa de condomínio, sem prejuízo de outras medidas cabíveis que também poderão 
ser adotadas pela Assembleia, e sem prejuízo da observância de obrigações de fazer e não 
fazer atinentes ao enquadramento do condômino em tela, no prazo concedido pela Assem-
bleia, sob pena de perdas e danos.   

Título III 
DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO 



Art. 11.  Compõem a Administração do Condomínio 1 (um) síndico, 2 (dois) subsíndicos e 3 
(três) membros do Conselho Consultivo e Fiscal, necessariamente todos condôminos (pro-
prietários).  

§ 1º A Administração do Condomínio será encabeçada pelo síndico, eleito em Assembleia 
Geral, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleito indefinidamente. 

§ 2º Na mesma Assembleia que elegerá o síndico, e para exercer idêntico mandato, serão 
também eleitos 1 (um) subsíndico comercial e 1 (um) subsíndico residencial, necessariamen-
te um condômino (proprietário) de loja e um condômino (proprietário) de apartamento, 
respectivamente; e mais 3 (três) membros para comporem o Conselho Consultivo e Fiscal, 
sendo necessariamente 1 (um) condômino (proprietário) de loja e  1 (um) condômino (pro-
prietário) de apartamento.  

§ 3º O primeiro mandato transcorrerá da data de constituição do condomínio até 30 de abril 
de 2021; o segundo mandato, de 1º de maio de 2021 a 30 de abril de 2023; e assim sucessi-
vamente.  

Art. 12. Em caso de impedimento, afastamento ou vacância do cargo de síndico, será a se-
guinte a ordem sucessória: subsíndico residencial, subsíndico comercial e membros do Con-
selho Consultivo e Fiscal, estes por votação entre seus componentes. 

§ 1º Em caso de vacância de qualquer dos cargos de subsíndico, a sucessão deverá ocorrer 
por membro de mesma categoria do Conselho Consultivo e Fiscal (condômino proprietário 
de loja ou apartamento, conforme o caso).  

§ 2º Em qualquer caso, os substitutos somente completarão o mandato dos impedidos.  

Art. 13. O síndico receberá a remuneração mensal que for fixada anualmente em Assem-
bleia Geral Ordinária. 

§ 1º Os cargos de subsíndico e de membro do Conselho Consultivo e Fiscal serão exercidos 
pro bono, isto é, sem qualquer remuneração.  

§ 2º O síndico e os subsíndicos farão jus à isenção da taxa de condomínio, enquanto exerce-
rem o mandato.  

Art. 14.  Compete ao síndico:  

I – representar ativa e passivamente o Condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar todos 
os atos em defesa dos interesses comuns dos condôminos, para o que lhe são outorgados os 
mais amplos e gerais poderes em direito admitidos, inclusive os ad judicia extra, os de tran-
sigir, desistir, confessar, receber citação inicial, dar quitação e firmar compromisso; 

II – admitir e dispensar empregados, inclusive contratar prestadores de serviços, baixar ins-
truções detalhando seus serviços e funções, fixando-lhes salários compatíveis com o merca-
do e dentro da verba para tanto estabelecida no orçamento anual; 

III – exercer a administração interna do edifício, diligenciando no que respeita à sua manu-
tenção, conservação, vigilância, moralidade e segurança, bem como da guarda das partes 
comuns, e zelando pela prestação dos serviços que interessam a todos os condôminos; 

IV – arrecadar as quotas dos condôminos e possuidores e impor e cobrar as multas estabele-
cidas nesta Convenção e no Regimento Interno, inclusive judicialmente, sempre que for o 
caso, sujeitando-se o infrator ao pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, 
bem como dos demais consectários legais e/ou previstos nos instrumentos próprios;  

V – cumprir e fazer cumprir a lei, esta Convenção, o Regimento Interno e as deliberações das 
Assembleias Gerais; 

VI – executar o orçamento aprovado em Assembleia, prestando-lhe contas ao final de cada 



exercício financeiro ou quando for por ela exigido, com exibição dos documentos comproba-
tórios, e apresentando o orçamento da receita e da despesa elaborado para cada ano; 

VII – fazer sempre concorrência para os serviços do Condomínio, podendo ordenar qualquer 
reparo ou adquirir o que for necessário ao empreendimento, dentro da verba orçamentária, 
submetendo, previamente, à aprovação do Conselho Consultivo e Fiscal as despesas extra-
ordinárias se a urgência das medidas não aconselharem que se aguarde decisão em Assem-
bleia;  

VIII – convocar Assembleia dos condôminos, bem como lhe dar imediato conhecimento da 
existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio; 

IX – entregar ao seu sucessor todos os documentos, livros e pertences do Condomínio que 
estiver em seu poder; 

X – receber e dar quitação em nome do Condomínio, movimentar as contas bancárias do 
mesmo, assinando, emitindo e endossando cheques, depositando as importâncias recebidas 
em pagamento e praticando os demais atos correlatos e acessórios necessários; 

XI – entender-se com repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos 
sobre assuntos que disserem respeito ao edifício em suas partes comuns; 

XII – manter assentamentos contábeis sob técnica adequada; 

XIII – contratar o seguro da edificação; 

XIV – elaborar e executar Programa de Manutenção Preventiva, conforme previsto pelas 
normas técnicas;  

XV – resolver os casos omissos, bem como exercer outras atribuições aqui não previstas, 
desde que de natureza administrativa; 

Parágrafo único. As funções administrativas ou parte delas poderão ser delegadas pelo síndi-
co a pessoas físicas ou jurídicas de sua confiança, e sob sua inteira responsabilidade. 

Art. 15.  Das decisões do síndico caberá recurso à Assembleia Geral, convocada a pedido do 
interessado, a qual decidirá então sobre o melhor encaminhamento para o assunto.  

Parágrafo Único. A Assembleia, especialmente convocada, poderá, pelo voto da maioria ab-
soluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, 
ou não administrar convenientemente o Condomínio. 

Art. 16.  Compete ao subsíndico:  

I – representar os interesses do grupo de condôminos a que pertence; 

II – auxiliar o síndico em todas as atividades referentes à administração do Condomínio,  não 
apenas as atinentes ao seu grupo, mas em especial estas.  

Art. 17. Compete ao Conselho Consultivo e Fiscal:  

I – assessorar o síndico e os subsíndicos na solução dos problemas que dizem respeito ao 
Condomínio; 

II – aprovar ou rejeitar solicitação do síndico para a realização de despesas extraordinárias, 
não previstas no orçamento e sem tempo hábil para convocação de Assembleia Geral; 

III – por solicitação do síndico, dos subsíndicos ou de condômino interessado, intervir em 
impasse entre eles criado, visando solucioná-lo; 

IV – emitir parecer sobre as contas do Condomínio, bem como colaborar na elaboração do 
orçamento a ser apresentado pelo síndico à Assembleia Geral; 

V – fiscalizar as atividades da administração e examinar as suas contas, relatórios e compro-
vantes, inclusive com a prerrogativa de comunicar aos condôminos as irregularidades que 



eventualmente forem constatadas, ainda que, se necessário, por carta registrada, às expen-
sas do Condomínio; 

VI – autorizar a utilização financeira do Fundo de Reserva; 

VII – abrir, encerrar e rubricar o Livro-Caixa, bem como exercer outras atribuições aqui não 
previstas, desde que de natureza consultiva ou fiscalizatória.   

§ 1º O Conselho Consultivo e Fiscal poderá eleger um presidente, eleito entre seus membros, 
em reunião específica para este fim. 

§ 2º O Conselho Consultivo e Fiscal reunir-se-á sempre que convocado pelo síndico, pelos 
subsíndicos ou por um de seus membros, e decidirá pela maioria de seus membros.  

Art. 18. Toda e qualquer ocorrência referente ao Condomínio deverá ser registrada em livro 
de ocorrências, aberto exclusivamente para este fim, que ficará na portaria para exame de 
qualquer condômino, podendo ainda ser adotado um livro eletrônico, ao qual seja possível 
aos condôminos ter acesso mediante um link.  

Título IV 
DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO E DA FORMA DE RATEIO 

Art. 19.  Constituem despesas do Condomínio as que se seguem: 

I – toda e qualquer despesa referente à outorga onerosa de áreas públicas;  

II – remuneração do síndico (pró-labore);  

III – salário de empregados do Condomínio, bem como os respectivos encargos; 

IV – despesas com prestadores de serviços; 

V – prêmios de seguro do Condomínio e de seus empregados; 

VI – impostos, taxas, contribuições e encargos de qualquer natureza a que estiver sujeito o 
Condomínio; 

VII – despesas de água, luz e telefone, etc., das dependências comuns do prédio; 

VIII – despesas relativas à limpeza, conservação, manutenção, reparos e obras de rotina das 
coisas e áreas comuns do edifício; 

IX – reparos de qualquer natureza, grandes ou pequenos, a serem feitos no edifício ou em 
suas partes comuns; 

X – despesas extraordinárias aprovadas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho Consultivo e 
Fiscal. 

Parágrafo único. O condomínio é obrigado a manter o prédio segurado contra a ocorrência 
de incêndio e outros sinistros julgados necessários, que cause a destruição, no todo ou em 
parte, computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do condomínio, discriminando-se 
na apólice uma a uma as unidades autônomas e o total das partes comuns, com os respecti-
vos valores.  

Art. 20.  As despesas condominiais serão cobertas pela taxa mensal de condomínio e, quan-
do envolverem despesas extraordinárias, pelas taxas extras, e terão seu valor estabelecido 
pela Assembleia Geral.  

§ 1º A taxa de condomínio mensal deverá basear-se no rateio das despesas do condomínio, 
acrescidas do Fundo de Reserva que for aprovado pela Assembleia Geral.   

§ 2º  Os condôminos proprietários de loja arcarão com 2 (duas) vezes o valor que corres-
ponder à taxa mensal de condomínio dos proprietários de unidades residenciais.   

§ 3º  Sempre que possível, as taxas extras somente impactarão o grupo diretamente afeta-
do, qual seja, a dos condôminos proprietários de lojas e as dos condôminos proprietários de 



unidades residenciais, ou impactarão mais fortemente este ou aquele grupo, conforme pro-
posta da Administração do Condomínio. 

§ 4º Em caso de recurso de qualquer condômino contra o cálculo proposto pela Adminis-
tração do Condomínio no que se refere ao rateio das taxas extras, a Assembleia Geral decidi-
rá a respeito, mas ficando assente que os condôminos proprietários de loja nunca arcarão 
com mais de 2 vezes o valor que corresponder à taxa extra dos proprietários de unidades 
residenciais.   

§ 5º Cada condômino ou possuidor fica obrigado a realizar o pagamento de suas obrigações 
com o Condomínio, aí compreendidas eventuais multas aplicadas, até o último dia útil do 
mês de competência.  

§ 6º O atraso no pagamento das taxas condominiais implica juros de 1% (um por cento) ao 
mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o débito monetariamente atualizado por índice a 
ser definido pela Assembleia Geral, não sendo aceitas justificativas como o não recebimento 
de boleto bancário, situação em que o condômino ou possuidor poderá depositar o valor 
correspondente na conta-corrente do Condomínio ou adotar outra medida que julgar ade-
quada para não incorrer em atraso.  

§ 7º As taxas condominiais em atraso por 3 (três) meses, consecutivos ou não, deverão ser 
cobradas por intermédio de escritório especializado em cobrança ou mediante medida judi-
cial, salvo disposição diversa da Assembleia Geral, sujeitando-se o inadimplente ao paga-
mento da taxa de cobrança, das custas judiciais e dos honorários advocatícios, bem como 
dos demais consectários legais e/ou previstos nos instrumentos próprios. 

Título V 
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

Art. 21.  A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação do Condomínio, podendo nela 
ser apreciada qualquer assunto de interesse do Condomínio, devendo eventuais delibera-
ções estar expressas na pauta.  

§ 1º  As Assembleias Gerais poderão ser convocadas sempre que houver necessidade, com a 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, pelo síndico, pela maioria dos membros que 
compõem a Administração do Condomínio, ou, ainda, por 1/4 (um quarto) dos condôminos.  

§ 2º Todos os condôminos deverão ser convocados para as Assembleias Gerais, podendo 
essa comunicação se dar por qualquer das seguintes formas: a) por meio de mensagem dire-
cionada ao endereço eletrônico e ao telefone celular de cada condômino (observado o art. 
9º, X), podendo esta forma ser substituída por outra forma mais moderna e/ou eficiente que 
vier a surgir, a critério da Assembleia Geral; ou b) por meio de aviso afixado em todos os 
elevadores e no local onde são disponibilizadas as correspondências das unidades autôno-
mas. 

§ 3º A Assembleia será presidida por um dos condôminos que a tiver convocado, devendo 
este designar secretário.  

Art. 22. Anualmente, até o final do primeiro quadrimestre, deverá ser realizada Assembleia 
Geral Ordinária, convocada pelo síndico, a fim de aprovar o orçamento anual, o valor das  
contribuições dos condôminos, a remuneração do síndico ou seu reajuste, a prestação de 
contas, e, eventualmente, eleger novos membros para a Administração do Condomínio, po-
dendo ainda, em tal ocasião, ser discutidos outros assuntos, desde que constantes da pauta.  

Art. 23. Salvo quando exigido quorum especial, as deliberações da Assembleia serão toma-
das, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que repre-
sentem pelo menos metade dos votos possíveis, considerados os pesos.   



§ 1º  Em segunda convocação, a qual deverá guardar intervalo de pelos menos 15 (quinze) 
minutos da primeira, a Assembleia poderá deliberar pela maioria dos votos dos presentes, 
salvo quando exigido quorum especial.  

§ 2º  Os votos serão computados da seguinte forma: peso 1 (um) para as unidades residen-
ciais e peso 2 (dois) para as unidades comerciais.   

§ 3º  Os condôminos em atraso com suas obrigações financeiras perante o Condomínio, 
incluídas as multas que lhes tenham sido impostas, não poderão tomar parte nas delibera-
ções. 

§ 4º  Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos, considerados 
os pesos indicados no § 1º, a alteração da Convenção de Condomínio e a criação ou altera-
ção do Regimento Interno.  

§ 5º  Será assinada lista de presença por todos os que comparecerem, indicando sua unida-
de autônoma, sendo tal parte integrante da ata, ainda que em anexo.  

§ 6º As decisões da Assembleia obrigam todos os condôminos e possuidores, inclusive os  
ausentes.  

Art. 24.  As decisões das Assembleias serão registradas em ata, lavrada pelo secretário da 
mesa, e assinada por este e pelo presidente da Assembleia.  

Parágrafo Único. O teor da ata da Assembleia deverá ser comunicada a todos os condôminos 
e possuidores, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, por meio eletrônico (art. 9º, X), e/ou 
mediante cópia postada em todas as caixas de correio, mas as decisões tomadas terão efeito 
imediato, independentemente de seu conhecimento por parte daqueles.  

Título VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25.  A concessão de eventual vantagem ou privilégio especial a determinado condômino 
ou possuidor, em detrimento dos demais, será sempre a título precário, podendo ser revo-
gado a qualquer tempo. 

Art. 26. Os condôminos (proprietários) serão solidários com os respectivos possuidores e 
visitantes, quanto à responsabilidade pelos atos praticados por estes. 

Art. 27.  O Condomínio, por si ou seus prepostos, não assume responsabilidade: 

I – por acidentes ou danos de ordem pessoal, material ou moral, bem como extravios, sinis-
tros, quebra da instalação ou objetos que, em quaisquer condições e ocasiões, sofram os 
condôminos e possuidores dentro do edifício ou em áreas comuns, nem por objetos ou coi-
sas confiadas a empregados; 

II – por furtos ou roubos de que sejam vítimas, dentro do Condomínio, os condôminos, pos-
suidores e demais usuários e estranhos, em quaisquer circunstâncias e ocasiões;  

III – pela interrupção eventual que se verificar, em qualquer ocasião, de serviço de eletrici-
dade, água, gás, luz, telefone, elevadores e outros, seja qual for a causa; 

Art. 28.  Fica eleito o foro de Brasília/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privile-
giado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Convenção de Condo-
mínio. 


