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c5aínt ~ermaín
,.' :.-..._ ....._ . , INSTITUICAO DA CONVENCAO DE CONDOMINIO 00

ClCONDOMINIOPARQUE SAINT GERMAIN"

ÊXITO CONSTRUÇÕES 'E INCORPORAÇÕES LTDA:.J.com sede na rua Santá Lúciá,
nO48, bairro Todos os Santos, nesta cidade de Montes Claros - MG., CEP: 39.400-117,

: inscrita no CNPJ sob o nO21.794.573/0001-04, representada neste ato pelo seu sócio,diretor
, Luiz Pacifico Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 268.399'106-82,
residente e domiciliadó nesta :'cidade de Montes ClaroslMG e MONACO
'EMPREENDiMENTOS IMOBILlÃRIOS'LTDA., com sede na rua Santa Lúcia: nO48, sala 01,
bairro Todos os Santos, nesta cidade de Montes Claros - MG., CEP: 39.400-117, inscrita no
CNPJ sob o nO01.767.031/0001-35,-oeste ato representada pela sua sócia diretora Silvana
Torres Rodrigues, brasileirá: casada, empresária, portadora do CPF 931.233_376-34,
residente é domiciliada nesta cidade de Montes ClaroslMG , na condição de legítimaS..
proprietárias, a justo título, do imóvel desmembrado do regi~tro no cartório.do 2° Oficio dÓ:
Registro de Imóveis desta Comarca de Montes Claros/MG., sob nO01, às fls. 181, do livro '

'. 2.1.BJ; matrícula' 32.179, em 17/1212.001,com área de 47.440,00 mts2 (quarenta e sete mil;
;'.:~,quatrocentos e quarenta metros quadrados), situado na antiga Fazenda Vieira, neste
; :~.{município de Montes Claros - MG., hoje no perímetro urb~no desta cidade, no bairro
·:"Augusta Mota, dentro dos seguintes limites: Partindo do álinhamento da Avenida Corínto
erisastomo de Freire, localizado a '66,OOm(sessenta e seis metros) da rua "27" do bairro
Augusta Mota, dentro dos seguintes-limites: segue rumo 40°15'00" NE: na distância de
30,00m (trinta metros), ,limitando' éom área remanescente das Construtoras bito
Construções e Incorporações LTOA e' Mônaco Empreendimentos Imobiliário!' LTOA. Daí
deflete-se à esquerda com rumo de 52°52~46"NO, na distância de 53,00m (cinqüenta e treis, .'
, metros) limitando-se com a área, "Á": Deflete-se à direita e segue Com rumo de 36° 46'34~~
NE , limita'ndo-se com os fundos da área "Ali na distância de 30,OOm(trinta metros) e éôm7
alinhamÊmto'da rua "23" com distância de 244,00m(duzentos e qua~ma' e quatro metros)~:-
deste rumo de 53°14'30" NO. Segue limitando com a propriedade d~ espólio de'Luiz Milton
Prates e outros na distância de-196,OOm--(cen19e noventa 'e seis metros) aproximadam~te.
Deste segue a montante pela margem,direita do Rio Vieira até a ponte localizada no

. prolongamento da referida Avenida Corinto Crisóstomo Freire no bairro Morada do Parque fi.
Deste segue pelo alinhamento do prolongamento da referida Avenida COrintoCrisóstomo de
Freire a uma distância de 178,50m (cento e setenta e ~ito metros e cinqüenta centímetros)
até o ponto de origem desta descrição , resolvem instituir, como de fato e de direito instituído
fica, por este'instrumento e na melhorfonna de direito, a Convanção de Condomínio do
"Condomínio Parque Saint Gerrnain ", a ser construído no supracitado terreno, com
464 (quatrocentos e sessenta e quatro) unidades autônomas, que preenchem todos os
requisitos legais, consoante disposto na Lei 4.591, de 16 de dezembro de ,1964e Lei 10.406,

'. de' 10 .de janeiro de ,2.002, (egido e disciplinado pelas cláusulas e condiÇÕes a seguir
dec!a!3das pela empresas outorgantes e aceitas pelos condôminos das unidades
autônomas, cláusulas e condições estas, extensiva aos réspectivos herdeiros <lU sucessores,
"a qualquer título, e ainda ;a todos os justos ocupantes do prédio, por qualquer causa ou
situação jurídica. Pelo exposto, fica deliberado ,regular os direitos e obrigações, ônus e
vantagens inerentes e decorrentes. das,posiÇÕesjurídicas dos atuais e futuros condôminos,
assim, como a individualização, para., fins de direito, das unidades componentes do
condo.minio, atendendo a cada um dos requisitos legais, com a simultânea caracterização,
a,indaque a título exemplificado, das coisas definidas como comuns, existentes ou instituídas
no .interesse e para o conveniente conf()rto~.do condominio, observadas as condições

• <:onstantes das cláusulas que se seguem, devidamente inscrito no registro de imóveis
competente: . ' .
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':., - Edifício Jardim das Tulipas , ;- .
.. ; Apartamentos 101,102, 103,104,105,106, 107, 108 ;,. '
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'~.~~~~~=-~--~~----~~~--~-=~------~~~~~~~---Primeira: O "Condomínio Parque Saint Gennain". sito na avenida Corinto Crisóstomo
Freire, nO600, no Bairro Augusta Mota, nesta cidade de Montes Claros/MG. é constituído por
464(quatrocentos e sessenta e quatro) apartamentos distribuídos em 16(dezesseis) edifícios,
tudo conforme consta das plantas, memórias, habite-se e projetos a serem aprovados pela
Prefeitura Municipal de Montes Claros I MG., sendo 14(quatorze) edifícios com 32(trinta e
dois) apartamentos e 02(dois) edifícios com 08(oito) apartamentos, assim descriminados:

eondomínío CZParque

c5aínt Germaín

- Edifício Jaroim das Bromélias
Apartamentos 101,102, 103,104,105,106, 107, 108

201,202,203,204,205,206,207,208
301,302,303,304,305,306,307,308
401,402,403,404,405,406,407,408

- Edifício, Jaroim das Dálias
Apartamentos 101, 102,103,104,105,106,107,108

201,202,203,204,205'-206,207,208
301,302,303,304,305,306,307,308
401,402,403,404,405,406,407,408

- Edifício Jardim dos Hibiscos '
Apartamentos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

201,202,203,204,205,206,207,208
301,302,303,304,305,306,307,308
401,402,403,404,405,406,407,408

- Edifício Jardim dos Jasmins
Apartamentos 101,102.

201,202
301,302
401,402

- Edifício Jaroim das Margaridas
Apartamentos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

201,202,203,204,205,206,207,208
301,302,303,304,305,306,307,308
401,402,403,404,405,406,407,408

- Edifício Jardim das Rosas
Apartamentos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

201,202,203,204,205,206,207,208
301,302,303,304,305,306,307,308
401,402,403,404,405,406,407,408

- Edifício Jardim das Orquídeas
Apartamentos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

201,202,203,204,205,206,207,208
301,302,303,304,305,306,307,'308 c--rl
401,402,403,404,405,406,407,408 ~'--

Ofício do 20 Registro de Imóveis
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"" , .- Edificlo janUm dos Urios' ,", ," " '
Apartamentos 101,,102
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, ,301,302
_ ,', ,401,402
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Palflgftlfo Primeiro: A destinação dos aptos do condomínio é estritamente residencial,
exceto as áreas destinadas ao atendimento e prestação de serviços comerciais, tais como:
restaurante "e mini-mercado, que' terão destinação comercial, ,porém servirão, para
atendimento exclusivo aos condôminos, '., ':; , .: . , ' ' . • , . .,',,:~, "

".'P~rág";'oSegundo: As áreas ~~merciais acima exemplifi~das, de uso co~um, serão
, , cedidas para exploração, mediante contrato de comodato, devendo sempre o comodatário
· usar a coisa para finalidade especifica prevista em contrato. .", ' ''', ~_' ,

Palilgrafo TerCeiro: Os contratos a serem firmados entre o "Condominio Parque Saint
Gennain", e o(s) concessionário(s)/comodatário(s) deverão ter no mínimo as seguintes
condições:a} o ,concessionário! comodatário deverá oferecer aos condôminos, serviço de
qualidade, atendime,nto diferenciado, a preços mais acessíveis do q"ue os praticados
normalmente pelo mercado~ b) o contrato poderá ser rescindido a qualquer momento através
·de simples notificação e as instalações serem devolvidas para o condomínio em um prazo'
,máximo de 30(trinta} dias contados da notificação, da mesma maneira que foram recebidas,
devendo o' concessionáriol comodatário reformá-Ias se necessário, por sua conta ou
,reembolsar ao Condomínio ,o valor da reforma; c) determinação dos horários de

• " funcionamento; d) qualquer modificação, investimento ou alterações físicas nas instalações,
, ':deverão ser aprovadas pelo condomínio, não podendo ser alvo de indenizações futuras; ,
e) o concessionário! comodatário não poderá jamais cobrar do Condomínio quaisquer

.. d~spesas efetuadas para conservação, uso e gozo da coisa emprestada; 1) o concessionáriol
, comodatário deverá pagar sua conta de energia (CEMIG) sempre em dia e manter o local e
imediações sempre limpo;g) o concessionário! comodatário deverá pagar taxa condominial.
mensal a serfixada; , "', '

0'0

-, . ,

"
PatágrBfo Quàrto: A seleção does) concessionário(S)/~,;,ód~táriO(S) para exploração das' ' " -,
áreas comerciais será feita pelo Conselho Consultivo. .,' , . '

'segundà: São partes comuns e indivisíveis do "Condomínio P~rque Saint' Gennaín",
inalienáveis do seu todo: a) solo em que se acha o mesmo construído, com área

. correspondente de 28,476,35 mls2 (Vinte e oito mil quatrocentos e setenta e seis virgula
trinta e cinco metros quadrados; b) as áreas ajardinadas; c) as fundações, paredes laterais,

· paredes mestras, muros, colunas de sustentação, lajes, vigas, telhados; d) os encanamentos
de água, luz, força, telefone, esgotos, bem como as instalações respectivas até o ponto de
· interseção com a ligação de propriedade dos comunheiros; e) as calhas, condutores de
água pluviais, canal e receptáculo de lixo; f) o vestíbulo, portaria, hall de entrada,
co.rr:edores, escadarias e pátios internos g) área de lazer com piscinas, sauna, restaurante,
mlnt-rt:Iercado, quadras, quiosque e tudo o mais que-sirva· a-qualquer dependência de uso, . :m~m~~;roP~etáriOSoutrtu~~Sdedi:ito~ ~UiSÇãOdeun~~de:sOUjustosorupa'Si_ ..

• 4'1 • 1..,.'
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constituirão condomínio de todos, e serão insuscetíveis de divisão ou de alienaçio
destacada da respectiva unidade autônoma, sendo todos de utilização SOMENTE dos

, proprietários ou justos ooopantes das ~ (quatrocentos e sessenta e quatro) unidades
autônomas. O Residencia~ na sua toIaHdade terá uma área construída de 36:JTT;1.7
mts2(Trinta e seis mil trezentos e setenta e sete virgula vinte e sete metros quadrados}.

Ten:eita: São partes de propriedade exclusiva e, portanto, autônomas com 0$ respectivos
acessórios os 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) apartamentos, tendo todos os
apartamentos: safa, três quartos~ dois banheiros, cozinha, área de serviço, vaga privativa na
garagem (conforme opção contratual), bem como instaIaç6es inflamas, enCBllarneadDS e"

: tubulaç6es troncos.

~ único: Os áoess6rios e respectiva garagem serão insusCetivais de cr:'Visão ou de
arenação destacada da JeSpeCtiva unidade autôr 1OIna. .

0,...

:\: -

"
. "'. _-

.' Qualfa: A caci~ apar1amento corresponderá uma fração ideal de terreno de O,002155(dois
mD cento e cinqüenta e cinco mifionésimos).
Os apa:l1ameiltos integrantes dos 02(dois) edifícios com 08(oilo) apartamentos cada.
Ed. Jasmins e Urios, Possuem:

, . Área útil intema de 72.96 mts2 (setenta e dois virgula noventa e seiS me1ros quadJados);
..'Área de uso comum real de 8,03 mls2 (oito virguIa zero três metros quadrados) e . '
t,~ construfda para cada unidade de apar1amento com 01 (uma) vaga de gwagem de
77,91 mts2(setenta e sete virgufa noventa e um metros quadrados) .
. Os demais apartamentos integrantes dos 14(quatorze) eálficios com 32(trinta, e dois) •
apattailaenlDscada possuem:
ÁIea útil intema de 72,96 mts2 (setenta e dois virguIa noventa e seis melRJs quadrados);

, Área de uso comum real de 6;1.1 mls2 (seis vírgula vinte e um melros quadrados) e
Área construída pata cada unidade de apartamento com 01 (uma) vaga de garagem de
77.91 mts2(setenta e sete virgula noventa e um metros quadrados). . '

' ..

Quinta; São direitos de cada oondOmino: a) usar. fruir e livremente dispor da lespedMI
unidade autônoma, de acordo com o destino residencial do -cotrdoIrrlnIo Parque SIIInt
GemaJn" desde que não prejudique a segurança e a solidez do ptécflO, não cause danos
aos demais condôminos e não infrinja as nonnas legais e as disposições consa1anles da
presente convenção; b) usar das partes comuns, conforme sua destinação. desde que não
Úlipeça idêntico uso e gozo por parte dos demais condôminos" com as mesmas IestIições da' .
alínea anterior e de acordo com as regras do regimento intemo; c) pedir esclalecimenlD ao
adminis>1iador ou síndico, bem como examinar os livros da adminisbação e tirar cópias da
doc:umentação do oondomínio, desde que pague petas cópias soticitadas; d) uIiIizar os
serviços do condomínio. desde que nio perturbe a sua ordem. nem desvie os arapragaibi'
para serviços internos de suas unidades autônomas; e) votar e ser votado nas deIibet'ações ,
"da assembléia e delas participar, desde que esteja em dia com as taxas COItdollliniais;;
, f) den~~ ~ adminisbadot ou síndico qualquer inegularidade que observar.
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Sexta: São deveres dos condôminos: a) guardar decoro e respeito no uso das coisas~e-
partes comuns, bem como de-:-scúrunidade autônoma, não usando nem permitindo' que as
usem, empregados ou prép~J.d~,rseus,para fins. diversos, ~áqueles ~ quê se destinam; b)
não usar as respectivás:uriidá<fes-autônomà's,:,nemalugá-Ias ou cedê-Ias para atividades
ruidosas, insalubres, óif-tli:peisoas d~ m"âúS" costumes, <lu para instalação de qualquer
atividade ou depósitõ·dequalquer obj~to Câpazde causar:dano ao prédio ou incômodo aos
demais comunheiros; c) remover o pó (te tapetes e cortinas das unidades autônomas
somente com aspiradores dotados de dispositivos que impeçam a sua dispersão; d) não
colocar quaisquer objetos nas janelas ou quaisquer outros lugares que sejam visíveis do
.exteriorou de onde estejam expostos ao risco de caírem; e) não lançarem quaisquer objetos
sobre a via ·pública ou pátios intemos; f) colocar lixo, papéis e detritos nos locais próprios
para' coleta ·de ~ixo,sendo proibido deixá-los nos halls de escada; g) não realizar qualquer
espécie de alteração física nos apartamentos e respectivas garagens, sem prévia
autorização escrita, firmada pelo(s) representante(s) legal da(s) Construtora(s), responsáveis
pela edificação do residencial,visada pelo calculista técnico da obra h) não realizar obras
que alterem a forma e a cor da fachada, das paredes, portas, janelas ou esquadrias externàs

.. e que comprometam a segurança da edificaçãó;i) não manter, nas respedivas unidades
autônomas, substâncias, instalaçôes ou aparelhos que causem perigo à solidez do

· Residencial, ou incômodo aos demais condôminos; j) não sobrecarregar as estruturas e as
lajes dos edifícios com peso superior ao permitido no projeto e.strutural; I) não manter
animais nas respectivas unidades autônomas; m) não usar a respectiva unidade autônoma
para -o fim de.aliená-Ia ou alUgá':laa mais de uma pessoa separadamente; n) contribuir pará
todas· as despesas comuns ordinárias do Residencial em partes iguais, efetuando os
recolhimentos nas ocasiões oportunas; o) contribuir para ·as despesas extraordinárias ou
'para o custeio de obras determinadas pela Assémbléia Geral do Condomínio, na proporção' ,
das respectivas unidades autonomas; p) permí{ir o ingresso, em sua unidade autônoma, do
· administrador ou síndico, quando isto se tomar indispensável a realização ou inspeção de
trabalhos; q) comunicar imediatamente ao administrador ou síndico, a ocorrê-néiade moléstia
contagiosa em sua unidade autônoma; q) a alienação ou transferência de direitos das
unidades autônomas, dependerá de prévia prova de quitação das obrigações do' alienante
com o respectivo condomínio; r) pagar pontualmente o condomínio, somente através de
boleto ,elou cobrança bancária, sendo vedado qualquer outro forma de cobrança do referido -
condomínio; s) o condômino que não cumprir com os deveres previstos nas alíneas
supracitadas pagará multa no montante de cinco vezes o valor da taxa condominial, sem
·prejuízo das demais conseqüências cíveis e criminais do seu ato.

Sétima: As Assembléias Gerais serão convocadas mediante carta registrada ou protocolada, .
pelo administrador Ou síndico ou por condôminos que representam, pelo menos um quarto'
<Iasunidades autônomas, e serão realizadas no próplio Residencial, salvo motivo relevante.

Parágrafo Priineiro: As convocações indicarão o resumo da ordem do dia, assuntos' a
serem discutidos, a data, hora e local da Assembléia e serão assinadas'pelo síndico ou
.~dministra~~r, .oupelos condôminos quê a fizerem.' -. _

Parágrafo Segundo: As 'Convocaçôes das Assembléias Gerais Ordinárias serão
acompanhadas de cópias do relátório e contas do administrador ou síndico, como também
da proposta relativa ~o exercício seguinte.
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Parágrafo Quarto: As Assembléias Extraordinárias poderão ser convocadas com prazo
mais curto do que o mencionado no parágrafo anterior, quando 'houver comprovado
urgência.
Parágrafo Quinto: É lícito, no mesmo anúncio, fixar o momento em que se realizará a
Assembléia em primeira e em segunda convocação, mediando, entre a'mbas, c período de
meia hora, no mínimo. .

Oitava: As Assembléias serão presididas por um condômino especialmente aclamado, o
qual escolherá, entre os presentes, o secretário que lavrará a ata dos trabalhos, no período
de meta hora, no mínimo.

Nona: A càda unidade autônoma corresponderá um voto, computando-se os resultados das
votações por maioria de votos, calculados sobre o número de presentes à vista do livro de
presenças, por todos assinado.

Patágrafo Primeiro: Será exigida maioria, ou unanimidade, para deliberação de matéria ou
assunto assim determinado por lei. .

Parágrafo Segundo: Se uma unidade autônoma pertencer a vários proprietários, elegerão
eles, o condômino que os representará, credenciando-o, por documento ~scrito, exibido na
Assembléia. "

Parágrafo Terceiro: Não poderão tomar parte nas Assembléias, os condôminos que
estiverem 'em atraso no pagamento de suas contribuições ou multas que lhes tenham sido
impostas.'" .

Parágrâfo Quarto: É vedado ao' condômino votar em assunto em que tentfa particular
interesse. '

Décima: É lícito fazer-se o condômino representar, nas Assembléias, por procurador com
poderes especiais, condôminos ou não, desde que não seja o próprio administrador ou
síndico, ou membro do Conselho Fiscal e Consultivo, bem como seus respectivos parentes
até o terceiro grau.

Décima Primeira: A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á na segunda quinzena de abril
de cada ano, e a ela compete: a) discutir e votar o relatório e as contas de administração,
relativos ao período administrativo findo; b) discutir e votar o orçamento das despesas para' o
,período administrativo seguinte, fixando fundos de reserva, se convier; c) eleger o síndico, e
se for o caso, fixar-lhe a remuneração; d) eleger os membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal e Consultivo; e) votar as demais matérias constantes da ordem do dia; f)
d~iberar e aprovar o regimento interno; g) deliberar sobre o uso e funcionamento das áreas
comuns destinadas às atividades comerciais voltadas para o condomínio. .
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Décima Segunda: Salvo quando exigido quoru'", especial, previsto em lei, elou no parágrafo
único da Clausula Décima Sexta, desta convenção, as deliberações da Assembléia Geral
Ordinária serão tomadas, em primeira convocáÇão, por maioria de votos dos condôminos
,presentes que representem pelo menos me.tade das flilções ideais, e em segunda
convocação, por maioria dos votos dos preseHtes.
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D4cima Terceira: A assembléia não poderá del.iberar se todos os condôminos não forem
convocados para a reunião.

Décima Quarta: As Assembléias Gerais Extraordinárias realizar-se-ão, em primeira
convocação, com a presença de condominos que representem dois terços das unidades
autônomas, que constituem o residencial, e, em seguida qualquer número.

Parágrafo Único: As Assembléias Gerais Extraordinárias serão convocadas pelo síndico óu
administrador, ou por condôminos que representem. no mínimo por um quarto dos
condôminos, pelo mesmo processo e nos mesmos prazos exigidos para a convocação das
Assembléias Gerais Ordinárias.

Décima Ouinta: Compete às Assembléias Extraordinárias: a) deliberar sobre matéria de
interesse geral do edifício ou dos condôminos; b) decidir, em grau de recurso, os assuntos
que tenham sido deliberados pelo síndico e a ela levados a pedido do interessado ou dos
interessados; c) apreciar as demais matérias constantes da ordem do dia; d) examinar os
assuntos que lhe sejam propostos por qualquer condômino; e) destituir o síndico a qualquer
tempo, independentemente de justificação e sem indenização; f) admitir e demitir
empregados, bem como fIXar-lhesas respectivas remunerações;

Décima sexts: Nas Assembléias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, os resultados das
votações serão computados por maioria dos votos, calculados sobre o número dos
presentes, à vista do livro de presenças por todos assinados, salvo o disposto no parágrafo
único deste artigo. . .

Parágrafo Único: Será exigida maioria ou unanimidade nos seguintes casos: a) dois terços
dos votos dos condôminos de unidades autônomas para a realização de benfeitorias
meramente voluptuárias e inovações no residencial, b) maioria absoluta de seus membros
para deliberar acerca da destituição do síndico; b) dois terços dos votos dos condôminos das
unidades autônomas para deliberar a não-reedificação, em caso de incêndio, Ou outro
sinistro que importe da destruição total do residencial; c) dois terços para aprovar
modificações na estrutura ou no aspecto arquitetônico do residencial, bem como maioria
simples para a realização de benfeitorias úteis; d) maioria absoluta dos votos dos
condôminos de unidades autônomas para deliberar sobre qualquer alteração física nas
garagens: e) dois terços, para deliberar sobre a mudança da destinação do residencial ou de
suas unidades autônomas, bem como para decidir sobre matérias que altere o direito de
propriedades dos condôminos. .

Décima Sétima: As deliberações das Assembléias Gerais são obrigatórias a todos os
condôminos, .independentemente de seu comparecimento ou de seu voto, cumprindo ao
síndico ou administrador executa-Ias e fazê-Ias cumprir.. ~
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Parágrafo Unlco: Nos oito dias.que se seguirenfà'Assembléia, o administrador ou síndico
afixará as deliberações nela tomadas, eri".lugar~visíveldo residencial, no ,.~~uhal~d: ~.~!r~da
no quádro geral de avisos, onde pennanecerão, no mínimo,P?r dez dias;'e envIara copIa a·
todos os condôminos, por carta registrada ou protocolada.,. . :

'" . ,. '",' '".,
Décima Oitava: Das assembléias gerais serão iavrà~~S'\'~~as,en\ iivro propno. aberto.
encerrado e rubricado pelo síndico, as quais serão' assinadaS pelo presidente, pelo
secretário e pelos condôminos presentes, que terão sempre o direito de fazer constar as
duas declarações de votos, quando dissidentes. .

" Parágrafo Único: As despesas com a assembléia geral serão inscntas a débito do
condomínio, mas as relativas à assembléia convocada para apreciação de recursos de
condômino serão por estes pagas, se o recurso for desprovido.

Décima N~na: A administração do residencial caberá a txlTO CONSTRUÇÓES E
INCORPORAÇÓES LTOA, através do seu representante legal Luiz Pacifico Rodrigues, que

• deverá nomear por escrito e fixar a remuneração doCa)administrador(a}, ressaltando que até
a entrega total das unidades autônomas aos seus respectivos condôminos pela construtora,
'o(a) administrador(a) exercerá a mesma função do sindico. Após a entrega de todas as .
unidades, a administração do condomínio caberá a um síndico, condômino ou não, eleito em'"
assembléia geral ordinária, pelo prazo de um ano, podendo ser reeleito.

· Parágrafo Único: Ao síndico compete: a) representar ativa e passivamente <) ,condomínio
. em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em ludo que se referir aos assuntos de
interesse da comunhão; b) cumprir e fazer cumprir a lei, a presente convenção, o regimento

.' jntemo e as deliberações das assembléias; c} ordenar reparos urgentes, ou adquirir o que
· seja necessário à segurança ou conservação. do residencial, mediante aprovação da
àssembléia, que deverá ser convocada imediatamente; d) executar fielmente aS:,disposições
orçamentárias, aprovadas pela assembléia; e} convocar as assembléias gerais ordínárias,
nas épocas próprias, e as extraordinárias, quando julgar conveniente ou ihe for requerido,
fundamentalmente, por um grupo de, no mínimo, um quarto dos condôminos; 1) prestar, a
qualquer tempo, informações sobre os atos da administração; g) afixar na portaria, no quadro

, geral de avisos do residencial o extrato da conta bancária do condomínio: h) manter no
mesmo quadro do ~sidencial cópia de todas as notas fiscais relativas às despesas do .'
condomínio, bem como de todos os contratos firmados pelo mesmo; i) prestar cof!~s de sua
gestão à Assembléia Geral, acompanhadas de documentação respectiva e oferecer
propostas de orçamento para o período administrativo seguinte; j) manter a escrituração do
livro caixa, devidamente aberto, encerrado e rubricado; I) cobrar, inclusive em juízo, as
quotas mensais do condomínio, as quotas extras que couberem, em rateio, aos condôminos,
nas despesas extraordinárias do Residencial, aprovadas pela assembléia, bem como as
multas por infração de disposiçôes legais desta convenção; m) comunicar à assembléia as
citações que receber; n) procurar, por meios persuasórios, dirimir divergências entre os
condôminos; o) entregar ao seu sucessor, todos os livros, documentos e pertences do
condomínio, em seu poder; ,p)movimentar a conta bancária do condomínio. suas despesas e
aplicaçôes, emissão e assinatura dos cheques do condomínio, em conjunto com um dos três
·membros do conselho fiscal. , .
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Vigésima: O síndico poderá delegar: soas funções administrativas a terceiros de sua .
confiança, más somente mediante·sprovaçâo da asse";1bléia. "

Vigésima Primeira: Poderá a assembléia investir ~Jtra pessoét em lugar do síndico, em
poderes de representação.

Vigésima Segunda: O síndico receberá a remuneração mensal que lhe for fixado pela
Assembléia. O(a) administrador(a) terá a sua remuneração fixada nos termos da Cláusula
Décima Nona.

Vigésima Terceira: Nos seus impedimentos eventuais, o síndico será substituído por um
dos membros do Conselho Consultivo, de sua escolha. Em caso de vaga, a assembléia
elegerá outro síndico, que exercerá o mandato pelo tempo restante. Em caso de destituição,
o síndIco prestará, imediatamente, contas de sua gestão.

Vigésima Quarta: 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, pelo excesso de representação, e pelos prejuízos a que der causa.

Vigésima Quinta: O condomínio contará sínda com um assessor jurídico e lIm contábil, que
cuidarão de todos os assuntos técnicos relativos ao condomínio. -

Vigésima Sexta: Compete ao assessor juridico o desenvolvimento das seguintes atividades:
a) o gerenciamento das atividades do síndico; b) o assessoramento e a assistência jurídica
mediante a emissão de pareceres em questões submetidas a seu exame; c) o exame elou a
elaboração de cláusulas modificativas da presente convenção, a serem aprovadas pela
assembléia, bem como a elaboração de .propostas para sua alteração ou revisão d) a
elaboração ou o exame prévio de contratos, acordos, ajustes e convênios de interesse do
condomínio; e) a assistência em assuntos tributários, fiscais, financeiros e trabalhistas que·
envolvam o condominio. .

Vigésima Sétima: Compete ao assessor contábil: a) a análise de todas as contas do
condomínio, ,encargos,tributos e matérias correlatas.

Vigésima Oitava: O assessor jurídico e o contador receberão a remuneração mensal que
lhes for fixada pela Assembléia.

Vigésima Nona: Aos empregados do condomínio competem: a) manter o serviço de portaria
e exercer a vigilância contínua do residencial; b) manter em perfeitas condições de
conservação e limpeza as partes comuns do residencial; c) abrir a porta principal do
residencial e fechá-Ia, diariamente, nos horários que for determinado pelo regimento interno;
d) acender e apagar as luzes das partes comuns do residencial; e) guardar as chaves de
entrada e das dependências comuns do residencial; f) receber correspondências e
encomendas destinadas ao residencial ou aos seus condôminos e moradores; g) comunicar
ao síndico, imediatamente, quaisquer irregularidades havidas no residenCial ou na sua
utilizaç.llo pelos condôminos ou mora~ores, bem como qualquer circunstância q~e lhe pa~
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Parágrafo Unico: O disposto neste- artigo é eXtensivo aos prejuízos causados àS partes:"
comuns do residencial pela omissão do condômino na execução dos trabalhos ou
reparações na sua unidade autônoma.
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Trigésima Sexta: As despesas relativas às'i)'partes comuns de uso exclusivo de um
condômino, ou de 'algunsdeles, incumbema quem delas se serve.

Trigésima Sétima: O saldo remanescente no orçamento de um exercício será incorporado
ao éxelt:icio 'Seguinte,se outro destino não lhe for dado pela assembléia ordinária. O déficit
verificado será rateado entre os condôminos, e arrecadado no prazo de 15 (quinze) dias.

Trigésima Oitava: O residenCialserá segurado contra incêndio ou 'qualquer outro risco que
possa destruir, em todo ou em parte, em companhia idônea.

Parágrafo Único: É lícito a cada condômino, individualmente e a expensas propnas,
aumentar o seguro de sua unidade autônoma ou segurar as benfeitorias e melhoramentos
por ele introduzidas na mesma.

Trigésima Nona: O pagamento das respectivas contribuições deverá ser feito somente em
agência bancária, através do boleto bancário que será emitido pela administração do
, condomínio, sendo inadmissível qualquer outra forma de pagamento.

Quadragésima: Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições
pagarão multa de 2% (dois por cento)"ao mês imputável a partir da data do vencimento do
respectivo prazo, independentemente de interpelação, até uma mora de 30 (trinta) dias.
Findo este prazo; poderá o síndico cobrar-lhes judicialmente, hipótese em que, além da
multa, ficarão sujeitos a juros moratórios, bem como à correção monetária de seu débito, e a
pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, protestos, inclusão no SPC
(SerViço de Proteção ao Credito), bem como das demais penalidades previstas nesta
convenção.' ,

Quadlllgésima Primeira: O condômino que não cumprir reiteradamente com os seus
deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos oondôminos
restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído
à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a
reiteração, independ~ntemente das perdas e danos que se apurem.

Parágrafo Primeiro: Para efeito do disposto nesta cláusula, considera-se descumpridor
reiterado dos seus deverás o condômino que permanecer inadimplente perante o
condomínio por3 (três) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses alternados no mesmo ano.

Parágrafo Segundo: O condômino que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar
incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, ou que, transitória ou
eventualmente, perturbar o uso das coisas comuns ou der causa a despesas, poderá ser
constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para
as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembléia, sem prejuízo das demais
conseqüências cíveis e criminais de seu ato. Ao valor das despesas de condomínio será '
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Trigésima: Anualmente a assembléia gé'ral ordinã'~a, conjuntamente com a eleição do
síndico, elegerá o Conselho Fiscal e edHsültivo, composto de três membros efetivos, e igual
número de suplentes, escolhidos entre ás condôminos, os quais exercerão gratuitamente, as
suas funções. Cabe ao suplente exercer, automaticamente, a substituição dos membros
efetivos, quando faltosos ou impedidos.

Trigésíma Primeira: Compete ao Conselho Fis~l: a) fiscalizar atividades do administrador
ou síndico e examinar as suas contas, relatórios e comprovantes; b) analisar e aprovar as
despesas m~nsais do residencial para emissão do condomínio do mês correspondfmte; c)
comunicar aos condôminos, por carta registrada ou protocolada as irregularidades havidas
na gestão do condomínio; d) dar parecer sobre as contas do síndico ou.administrador, bem
como sobre a proposta de orçamento ao exercício subseqüente, informando a assembléia
geral; e) abrir, encerrar e rubricar o livro-caixa; f) prestar assistência ao síndico, quando
consultado sobre assuntos de interesse do condomínío.

Trigésima Segunda: Compete ao Conselho Consultivo: a) fiscalizar atividades do
administrador ou síndico, devendo assessorá-lo na solução de todos os problemas quê
digam respeito ao condomínio; b) orientar sobre melhor utiliZação das áreas comuns do
condomínio; c) comunicar aos condôminos, por carta registrada ou protocofada as
irregularidades havidas na gestão do condomínio;.d) prestar assistência ao síndico, quando
consultado sobre assuntos de interesse do condomínio.

Trigésima Terceira: Constituem despesas comuns do residencial: a) as relativas a
conservação, limpeza e reparações das partes comuns e dependências do Residencial; b)
as relativas à manutenção das partes e coisas; c) o prêmio do Seguro do Residencial e dos
empregados; d) os impostos e taxas que incidam, sobre as partes e coisas COmunsdo
Residencial; e) a remuneração do síndico, do administrador, do assessor jurídico, do
contador, -e a dos empregados do residencial, bem como as relativas aos encargos sociais,
previdenciários e tributários.

Parágrafo Único: Os aptos que já tenham sido entregues ao Condomínio e que ainda
estejam na posse e domínio da(s) Construtora(s), sem ocupantes, pagarão 50%(cinqüenta
por cento) da taxa condominial.

Trigésima Quarta: Serão sempre rateadas entre os condôminos,· na pro"orção das
respectivas unidades autônomas, as despesas extraordinárias, dentro de 15 (quinze) dias a
contar da data da assembléia que as autorizar, salvo se, nesta oportunidade, for
estabelecido prazo diferente, ou se foram adicionadas .àsquotas nonnais do condomínio.

Trigésima Quinta: Ficarão' a cargo exclusivo de cada condômino as despesas a que der
causa.
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acrescida a percentagem que, em assembléia, se fixar para constituição de um Fuhdo'd~
Reserva do condomínio, não inferior a 5% (cinco por cento) da taxa mensal.

Quadragésima Segunda: As multas e penalidades impostas pelo síndico, cabem recurso
do interessado para a Assembléia geral.

Quadragésima Terceira: A presente convenção, obriga a todos os condôminos e justos
ocupantes do Residencial, ainda que eventuais, bem como a seus sub-rogados, orepostos e
sucessores, a título universal ou singular, e somente poderá ser modifICadapelo voto de dois
terços dos condôminos e em assembléia geral, convocada para o fim específico de fazer a
modificação.

Quadragésima Quarta: Fica eleito o foro da comarca de Montes Claros! MG., para qualquer
ação ou execução decorrente da aplicação de qualquer dos dispositivos da presente
convenção. .

Quadragésima Quinta: Em caso de matéria porventura omissa nesta convenção, servirá de
fundamentado a legislação específica que rege o tema, bem como os princípios gerais de
direito
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