
                                                                                         

 Nos termos do Art. 40 da Lei n. 3688/41 – Lei das Contravenções Penais – que provocar tumulto ou portar-se de modo 

inconveniente ou desrespeitoso em assembleia constitui contravenção penal cuja pena aplicada é de prisão simples, de quinze 

dias a seis meses, ou multa 

 Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que 
tenha a assinatura do outorgante. 

 §1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a 

data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. 
 §2º O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. 

 

ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

A Síndica, no uso de suas atribuições e em conformidade com o que estabelece o Código 

Civil Brasileiro e a Convenção do Condomínio em seus arts. 9º e 10º, SE UTILIZA DESTA 

ERRATA PARA CORRIGIR O HORÁRIO DE INICIO da ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 29 de maio de 2019, quarta-feira, passando para as 19 h 

em primeira convocação, com 50% dos condôminos, e as 19h:30 min em segunda e 

última convocação, com qualquer número de presentes, na Sede do Condomínio (Rua 7, 

lote 2), para discussão e deliberação da seguinte pauta: 

1 – Aprovação da Ata da Assembleia anterior; 

2 – Votação sobre a periodicidade, bimestral ou trimestral, para realização de 

Assembleia Geral Extraordinária; 

3 – Eleição de membros para composição de um grupo de trabalho/estudos para 

atualização da redação da Convenção do Condomínio; 

De acordo com o artigo 18º da Convenção, a Assembleia Ordinária que se realiza no mês 

de maio de cada ano deverá discutir e votar: 

4 – Aprovação das contas do exercício findo, portanto, contas do período 

abril/2018 a março/2019;  

5 – O orçamento de receitas e despesas para o próximo exercício, ano 

2019/2020, isto é cota ordinária, bem como taxa de manutenção da rede de 

abastecimento de água do período de junho/19 a maio/20; 

6 – Fixação do pró-labore do Síndico e do Subsíndico; 

7 – Eleição para Síndico e Subsíndico; 

Lembramos que, segundo o art. 1.335, item III, do Código Civil, só poderá participar da 
Assembleia e votar em suas deliberações aqueles condôminos (proprietários) que se 
encontrarem em dia com as cotas de Condomínio. 

Os condôminos adimplentes podem se fazer representar por procuradores devidamente 
constituídos - mediante procuração com firma reconhecida – nos termos do art. 654 do 
Código Civil e em caso de ausência, ficam todos obrigados a aceitar o que for deliberado, 
como tácita concordância. 

Brasília, 24 de maio de 2019 

 Atenciosamente, 

 

                         MARIA CRISTINA HIMMELSBACH DA SILVA 
Síndica                                                    


