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                Versão 2.0 (Deliberada em 08/02/2020 pelo G15) 
 
 
                CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Da Finalidade 

 
Art. 1º Esta Convenção tem por fim submeter o Condomínio Residencial Mansões Itaipu, situado em 

Brasília, Distrito Federal, que passa a se denominar Condomínio, ao regime jurídico instituído pelos 
artigos 1.331 a 1.358 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002 e pela Lei no 4.591/64, estabelecer direitos 
e deveres de seus Condôminos, bem como as regras referentes a sua administração e tudo mais que 
necessário for, de acordo com as leis vigentes no País. 

§1º São Propriedades Privativas as propriedades unifamiliares, considerando-se para tanto o Projeto 
Urbanístico que desta Convenção é parte anexa. 

§2º O Condomínio em seus lotes de propriedade e uso exclusivo destina-se a residências familiares. 
 
 

CAPÍTULO II 
Da Descrição e Caracterização 

 
Art. 2º O Condomínio é composto por uma área privada e outra comum. A área privada é composta pelo 

conjunto dos lotes, cada um deles de propriedade e uso exclusivo de cada Condômino individualmente, 
ressalvados futuros fracionamentos. A área comum é composta por propriedades de uso comum a todos 
os Condôminos. 

Parágrafo único. Os lotes residenciais de propriedade e uso exclusivo de cada Condômino não poderão ter 
área inferior a 1.350m², ressalvadas as unidades excepcionalmente já existentes no Projeto Urbanístico, 
anexo a esta Convenção. 

 

CAPÍTULO III 

Das Partes Comuns e das Propriedades 
 

Art. 3º Constitui Propriedade Privativa cada uma das áreas particulares, na conformidade do Projeto 
Urbanístico referido no parágrafo primeiro do Art. 1º desta Convenção. 

§1º. Sempre que ocorrer o fracionamento de uma Propriedade Privativa, o proprietário deverá comunicar, 
formalmente, ao Síndico para atualização do Projeto Urbanístico do Condomínio e cadastramento da 
nova propriedade para efeitos do rol de direitos e deveres dos Condôminos. 

§2º. Sempre que ocorrer transferência de propriedade de uma Propriedade Privativa, o proprietário 
vendedor deverá comunicar formalmente ao Síndico, bem como entregar na administração do 
Condomínio cópia do respectivo contrato de compra e venda para atualização do Cadastro de 
Condôminos e para efeitos do rol de direitos e deveres dos Condôminos. 

 
Art. 4º São consideradas partes comuns do Condomínio: 

a) toda área constante do Projeto Urbanístico anexo, que não seja considerada Propriedade 
Privativa; 

b) as redes de iluminação pública, de telefones, de água, os poços artesianos e outras, desde que 
construídos ou adquiridos pelo Condomínio ou em parceria com o GDF, a quaisquer títulos, 
e por ele mantidos; 

c) as calhas e condutores de água pluviais, as vias de acesso, asfalto, meio-fio, passeios e outros, 
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desde que construídos ou adquiridos pelo Condomínio ou em parceria com o GDE a quaisquer 
títulos, e por eles mantidos; 

d) PC's de luz e força, encanamentos de água, rede de energia elétrica, esgotos e telefones, bem 
como as instalações respectivas, até os pontos de interseção com as ligações das propriedades; 

e) depósitos de lixo, gás ou similar, casas de máquinas e suas instalações respectivas, desde que 
construídos, adquiridos ou mantidos pelo Condomínio; 

f) para-raios e suas respectivas instalações; 
g) edificações e obras construídas pelo Condomínio, de uso comum, e por ele mantidas; 

h) tudo o mais que, pela sua própria natureza, for de uso comum do Condomínio e dos 
Condôminos, de acordo com as disposições do artigo 1.358-A do Código Civil e da Lei nº 
4.591 de 16 de janeiro de 1964, suas alterações e demais legislações pertinentes; 

 
Art. 5º São consideradas partes privativas: 

a) as unidades de propriedade dos Condôminos, de conformidade com o respectivo título de 
propriedade ou de aquisição e de acordo com o Projeto Urbanístico anexo; 

b) encanamentos de água, redes de luz, esgotos e meios de comunicação, até os pontos de 
interseção com os sistemas-tronco do Condomínio. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Administração 

 
Art. 6º Compõem a Administração do Condomínio os órgãos abaixo descritos, dentro de suas respectivas 

competências: 
a) ÓRGÃO EXECUTIVO, constituído pelo Síndico e Subsíndico, com as competências 

previstas nos artigos 1.348 e 1.350 do Código Civil; 
b) CONSELHO CONSULTIVO, órgão de consulta e assessoramento do Síndico e Subsíndico; 
c) CONSELHO FISCAL, órgão encarregado da fiscalização das contas, dos balanços e 

balancetes, da exatidão dos documentos contábeis e do fiel cumprimento desta Convenção, 
bem como do Regimento Interno ou dos Regulamentos dela decorrentes; 

d) ASSEMBLEIA GERAL, órgão deliberativo que detém a gestão dos negócios, vida e 
interesses do Condomínio em si. 

 
§1º Cada Condômino poderá participar apenas de um único órgão que compõe a Administração do 

Condomínio, à exceção da Assembleia Geral. 
§2º Não poderá ser eleito para Síndico, Subsíndico, membro do Conselho Consultivo, membro do 

Conselho Fiscal, ou para quaisquer outros eventuais Órgãos Administrativos do Condomínio, o 
Condômino que tenha sido multado ou acionado judicialmente para cobrança das quotas condominiais 
de sua responsabilidade – taxas ordinárias, extraordinárias, fundo de reservas, dentre outros encargos 
– nos dois últimos anos anteriores ao da eleição. 

 
 

 

CAPÍTULO V 
Da Assembleia Geral 

 
 

Art. 7º. A Assembleia Geral compor-se-á dos titulares proprietários dos lotes do Condomínio, seus 
cônjuges ou seus procuradores, aqui chamados de Condôminos, em pleno gozo de seus direitos 
conferidos por esta Convenção e pela legislação vigente. 
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§1º O Condômino, quando não puder comparecer, poderá se fazer representar por procuração específica, 
com reconhecimento de firma do outorgante, nos termos do art.654, caput, §1° e §2° do Código Civil, 
preferencialmente outorgada a Condômino.  

§2º Cada procurador poderá representar por procuração, no máximo, 3 (três) Condôminos adimplentes 
por assembleia; 

§3º As procurações previstas no parágrafo anterior ficarão arquivadas em poder da Administração do 
Condomínio, fazendo-se sua menção expressa na Ata lavrada; 

§4º Não será permitido aos membros da Administração do Condomínio – Síndico, Subsíndico, Conselhos 
Consultivo ou Fiscal, além de seus empregados ou aqueles que estejam sob sua gestão, representar, por 
procuração, qualquer dos demais Condôminos; 

§5º Nas decisões da Assembleia que envolvam apenas despesas ordinárias do Condomínio, caso o 
Condômino  locador  a ela não compareça, o locatário poderá votar, desde que o contrato de locação 
seja de, no mínimo, um ano e tenha sido previamente cadastrado junto à Administração do Condomínio 
pelo Proprietário; 

§6º Os Condôminos que estiverem em atraso no pagamento de suas contribuições mensais ou de eventuais 
multas aplicadas, cujos recursos estejam esgotados, não poderão tomar parte nas Assembleias, exceto 
na condição de ouvintes; 

§7º Nas Assembleias Gerais serão discutidos apenas os assuntos constantes no seu respectivo edital de 
convocação; 

 
Art. 8º As Assembleias Gerais serão convocadas por correspondência eletrônica ou outro meio que deverá 

ser definido em Regimento Interno, observada antecedência mínima de 8 (oito) dias, e realizadas no 
local ali indicado, de preferência, no próprio Condomínio. 

Parágrafo único. As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas, excepcionalmente, em 
prazo mais curto que o mencionado no "caput" deste artigo, quando houver reconhecida urgência, 
atestada pelo Conselho Consultivo, observado o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, 
respeitadas as demais normas desta Convenção. 

 
Art. 9º Haverá, anualmente, uma Assembleia Geral Ordinária, convocada pelo Síndico, na forma desta 

Convenção, com, no mínimo, 30 dias de antecedência.  
Parágrafo único. Competirá a esta Assembleia Geral Ordinária examinar, discutir, aprovar ou rejeitar, se 

for o caso, o relatório anual e as contas do Síndico para o exercício findo, bem como examinar, discutir 
e aprovar o programa de trabalho, orçamento de receitas e despesas para o exercício seguinte. Também, 
nesta Assembleia, ocorrerão as eleições para Síndico e Subsíndico e os membros dos Conselhos 
Consultivo e Fiscal, quando for o caso, além das demais matérias inscritas na Ordem do Dia. 

 
Art. 10. Serão competentes para convocar a Assembleia Geral: 

a) o Síndico; 
b) o Subsíndico quando, nos eventuais afastamentos ou impedimentos do Síndico, estiver no 

pleno exercício das funções deste; 
c) o Presidente do Conselho Consultivo, ou o seu substituto legal, quando no exercício da 

Presidência; 
d) o Presidente do Conselho Fiscal ou o seu substituto legal. 

§1º Os Condôminos, em número que represente pelo menos 25% (vinte e cinco) dos proprietários, em 
pleno gozo de seus direitos, poderão solicitar ao Síndico a convocação da Assembleia Geral 
Extraordinária, mencionando no requerimento o assunto a ser debatido. 

§2º Se a Assembleia Geral não for convocada dentro de 10 (dez) dias a contar da data do recebimento do 
requerimento pelo Síndico, caberá aos próprios requerentes o direito de fazer diretamente a 
convocação. 

 
Art. 11. Nas convocações das Assembleia Gerais serão observadas as seguintes disposições: 

a) os editais de convocação indicarão, em resumo, a lista de assuntos a serem tratados, a data, a 
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hora e o local da Assembleia, além da assinatura de quem os fizer; 
b) os editais de convocação das Assembleias Gerais Ordinárias serão acompanhados de cópias 

do relatório das contas do síndico, do programa de trabalho e do orçamento de receitas para o 
próximo exercício; 

c) será lícito fixar no mesmo edital o horário em que se realizará a Assembleia em primeira, 
segunda e última convocações, mediando entre ambas o intervalo de 30 minutos; 

d) os editais serão enviados por meio eletrônico, ou outro meio que deverá ser definido em 
Regimento Interno, aos respectivos Condôminos nos endereços constantes no cadastro do 
Condomínio; 

e) o envio do edital de convocação para endereço não atualizado pelo Condômino isentará o 
Condomínio de quaisquer responsabilidades. 

 
Art. 12. As Assembleias serão abertas pelo Síndico e o plenário escolherá, entre os presentes, quem as 

presidirá. O escolhido solicitará a ajuda de um Condômino para secretariar os trabalhos. 
§1º - Para participar como presidente da mesa ou secretário só serão aceitos Condôminos adimplentes; 
§2º - Além do presidente e do secretário, o Síndico fará parte da mesa diretora dos trabalhos, como 

assessor. 
 
Art. 13. Os Condôminos que comparecerem às Assembleias Gerais aporão suas assinaturas na Lista de 

Presença, cabendo ao presidente de cada Assembleia fazer o encerramento da lista de presenças, com 
a sua assinatura. A lista aqui referida vai em anexo à Ata da Assembleia, que será registrada no cartório 
de registro de títulos e documentos, sendo todas as suas páginas rubricadas pelo Síndico. 

Parágrafo único. Os Condôminos que chegarem depois do início da Assembleia ou saírem antes de seu 
encerramento terão seus votos considerados como abstenções para votações que ocorrerem durante a 
sua ausência. 

 
Art. 14. As decisões das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples, isto é, metade e mais um 

dos votos correspondentes aos Condôminos presentes, salvo disposição em contrário nesta convenção 
ou quando se tratar de assuntos que exijam a maioria qualificada. 

Parágrafo único. Em caso de empate nas votações, o Presidente da Assembleia terá direito do voto de 
desempate. 

 
Art. 15. Para efeito de participação ou contagens de Condôminos, em qualquer tipo de Assembleia, só 

serão considerados os Condôminos adimplentes com suas obrigações para com o Condomínio, 
esgotados os recursos ou expirados os prazos para recurso. 

§1º - Para o cômputo do quórum, serão considerados apenas os Condôminos adimplentes.  
§2º - Para as aprovações simples, só serão considerados os votos dos Condôminos adimplentes. 
 
Art. 16. Para serem realizadas em primeira convocação as Assembleias exigirão a presença de, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) dos titulares das propriedades. Quando em segunda convocação, funcionará 
com o mínimo de 10% (dez por cento) dos titulares das propriedades, salvo nos casos em que a Lei ou 
esta Convenção exigirem "quorum" especial. 

 
Art. 17. 0 Condômino terá direito a um voto por propriedade que possuir. 
Parágrafo único. Se um lote residencial tiver mais de um proprietário, estes deverão designar um 

representante para deliberar perante as Assembleias, mediante procuração específica arquivada na 
administração do Condomínio, sem prejuízo, porém, de qualquer de suas obrigações pelas quais serão 
solidariamente responsáveis. 

 
Art. 18. Serão exigidos os votos favoráveis de 2/3 (dois terços) dos proprietários adimplentes dos lotes 

residenciais, para aprovação da constituição da Convenção de Condomínio, bem como de suas 
alterações posteriores, nos moldes do art. 1.351 do Código Civil. 



5 
 

 
Art. 19. À Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no mês de maio de cada ano, competirá: 

a) discutir e votar o relatório e as contas do Síndico, após parecer do Conselho Fiscal, relativos 
ao exercício findo; 

b) discutir e votar o Programa de Trabalho para o exercício seguinte que deverá ser apresentado 
pelo Síndico nos anos em que não ocorrerem eleições para Síndico. 

c) discutir e votar o Orçamento de Receitas e Despesas para o exercício seguinte que deve ser 
proposto pelo Síndico; 

d) fixar pró-labores para o Síndico e o Subsíndico, em espécie; 

e) aprovar os valores concernentes às contribuições dos Condôminos, taxas ordinárias, 
extraordinárias e fundo de reserva; 

f) Eleger o Síndico, Subsíndico e os membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal, quando for o 
caso; 

g) discutir e votar resoluções sobre os demais assuntos constantes da ordem do dia. 
§1º Os mandatos do Síndico e Subsíndico, terão duração de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, ocorrendo 

a eleição e posse no mês de maio, nos anos ímpares. 
§2º Os mandatos dos membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal terão a duração de 2 (dois) anos, 

permitida a reeleição, ocorrendo a eleição e posse no mês de maior nos anos pares. 
 
Art. 20. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas, nos termos do art. 10, quando houver 

assunto de Interesse relevante a discutir e votar ou para apreciar recursos de Condôminos. 
§1º Caso a Assembleia destine-se à apreciação de recurso interposto por Condômino, os custos serão 

suportados pelo sucumbente, conforme determinado nesta Convenção. 
§2º A Assembleia poderá perdoar os custos referidos no parágrafo primeiro, por aprovação da maioria 

simples dos Condôminos presentes. 
 

Art. 21. Será vedado ao Condômino votar em assunto de seu exclusivo interesse. 
 
Art. 22. As despesas, obrigações, deveres e direitos decorrentes de deliberações das Assembleias Gerais, 

serão obrigatórias para todos os Condôminos, independentemente de seu comparecimento ou de seu 
voto. 

Parágrafo único. Nos 8 (oito) dias subsequentes à realização das Assembleias Gerais, deverá o Síndico 
comunicar a todos os Condôminos, por meio eletrônico, as deliberações nelas aprovadas. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Do Conselho Consultivo 

 
 

Art. 23 Bienalmente, será eleito o Conselho Consultivo, composto de 3 (três) membros efetivos, e 3 (três) 
suplentes, todos Condôminos no gozo de seus direitos, admitida a reeleição. 

§1º Os conselheiros escolherão entre seus componentes efetivos, o presidente, o vice-presidente e o 
secretário. 

§2º Em caso de impedimento ou renúncia de membro efetivo, os suplentes substituirão por ordem de 
maior votação, ou em igualdade do número de votos, terá preferência o mais idoso dentre os suplentes. 

§3º A substituição, por renúncias ou afastamento definitivo, de membro suplente, será feita pela 
convocação do mais votado na Assembleia Geral, pela ordem de votação ou, na falta, deverá ser 
convocada Assembleia Extraordinária para a escolha do novo suplente; 

§4º As reuniões do Conselho Consultivo deverão ter sempre a presença mínima de 2 (dois) conselheiros 
efetivos e quando um destes não puder comparecer, será convocado um suplente. 
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§5º Os membros do Conselho Consultivo não receberão ajuda de custo, pró-labore ou qualquer tipo de 
vantagem financeira sob qualquer forma. 

§6º O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que convocado pelo seu Presidente ou pelo Síndico e 
adotará suas deliberações pelo voto que represente a maioria simples dos seus respectivos integrantes. 

 
Art. 24. Ao Conselho Consultivo caberá: 

a) colaborar com o Síndico na Administração do Condomínio, assessorando-o e atendendo suas 
consultas; 

b) propor soluções para os casos de caráter urgente que sejam submetidos à sua apreciação pelo 
Síndico; 

c) examinar e dar parecer prévio e por escrito sobre contratações para obras e ou serviços 
extraordinários que usarão o Fundo de Reserva, com valores acima de 20 (vinte) cotas 
condominiais até o limite de 40 (quarenta) cotas condominiais;  

d) analisar e elaborar parecer conclusivo prévio e por escrito a contratações de serviços 
necessários à conservação de máquinas, instalações e outros serviços essenciais que deverão 
ser submetidos pelo Síndico ao Conselho Consultivo; 

e) quando consultado, opinar nas divergências relativas ao Condomínio existentes entre o 
Síndico, Subsíndico, ou aquelas entre os membros da administração e os Condôminos; 

f) atestar urgência para os casos de convocação de Assembleia com prazo inferior a 8(oito) dias; 

g) autorizar a utilização de recursos do Fundo de Reserva; 

h) julgar recursos dos atos do Síndico ou do Subsíndico. 
 

Art. 25. Todas as reuniões, decisões, pareceres e manifestações do Conselho Consultivo deverão ser 
formalizadas mediante Ata, por escrito, firmada por, pelo menos, dois de seus membros, a ser arquivada 
na sede da Administração.  

 
 
 

CAPÍTULO VII 
Do Conselho Fiscal 

 
Art. 26 Bienalmente, nos anos pares, será eleito o Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros efetivos, 

e 3 (três) suplentes, todos Condôminos em pleno gozo de seus direitos, admitida a reeleição. 
§1º Os Conselheiros escolherão entre seus componentes efetivos, o Presidente, o Vice-Presidente e o 

Secretário. 
§2º Em caso de impedimento ou renúncia de membro efetivo, os suplentes substituirão por ordem de maior 

votação, ou em igualdade do número de votos, terá preferência o mais idoso dentre os suplentes. 
§3º A substituição, por renúncia ou afastamento definitivo, de membro suplente, será feita pela 

convocação do mais votado na Assembleia Geral, pela ordem de votação ou, na falta, deverá ser 
convocada Assembleia Extraordinária para a escolha do novo suplente. 

§4º As reuniões do Conselho Fiscal deverão ter sempre a presença mínima de 2 (dois) Conselheiros 
efetivos e quando um destes não puder comparecer, será convocado um suplente. 

§5º Os membros do Conselho Fiscal não receberão ajuda de custo, pró-labore ou qualquer tipo de 
vantagem financeira sob qualquer forma. 

§6º O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que convocado pelo seu Presidente e adotará suas deliberações 
pelo voto que represente à maioria simples dos seus respectivos integrantes. 

 
Art. 27. Ao Conselho Fiscal caberá: 

a) examinar e fiscalizar as despesas, documentos contábeis e balancetes, emitindo parecer 
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conclusivo para a Assembleia Geral; 

b) acompanhar e fiscalizar as atividades do Síndico e de qualquer empresa que preste serviço 
ao Condomínio; 

c) acompanhar e fiscalizar a cobrança das cotas condominiais, inclusive aquelas que se 
encontrarem em execução judicial; 

d) comunicar aos Condôminos, por meio eletrônico, as irregularidades havidas na gestão do 
Condomínio. 
 

Art. 28. Todas as reuniões, decisões, pareceres e manifestações do Conselho Fiscal deverão ser 
formalizadas mediante Ata, por escrito, firmada por, pelo menos, dois de seus membros, a ser arquivada 
na sede da Administração.  

 
Art. 29. O Conselho Fiscal, deverá promover a correção de qualquer irregularidade verificada no âmbito 

de suas atribuições, podendo levar a Assembleia a proposição de multas e outras punições, conforme a 
natureza da infração. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
Do Síndico, Subsíndico e suas Atribuições 

 
Art. 30. A Administração direta do Condomínio caberá a um Síndico, obrigatoriamente Condômino, eleito 

com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleito. 
Parágrafo único. O mandato do Síndico coincidirá com o exercício administrativo e financeiro do 

Condomínio. 
 
Art. 31. Competirá ao Síndico: 

a) exercer a administração interna do Condomínio, diligenciando no que respeita à sua 
conservação, vigilância, moralidade, disciplina, sossego, segurança e guarda das partes 
comuns, zelando pela prestação de serviços de interesse comum à todos os Condôminos; 

b) representar o Condomínio em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, em tudo que se 
referir a seus interesses com poderes "ad judicia", podendo constituir advogado, quando 
necessário; 

c) cumprir e fazer cumprir a Lei, a presente Convenção de Condomínio, o Regimento Interno, 
as deliberações das Assembleias Gerais e os demais Regulamentos em vigor; 

d) admitir, punir ou demitir empregados, inclusive contratar prestadores de serviços, baixar 
instruções detalhando seus serviços e funções, fixando-lhes a respectiva remuneração, dentro 
dos recursos orçamentários aprovados na Assembleia Geral Ordinária; 

e) ordenar reparos extraordinários, de natureza inadiável não previstos no orçamento anual de 
receitas e despesas, até o limite de 20 cotas condominiais e de 40 cotas condominiais, com 
autorização por escrito do Conselho Consultivo, submetendo a Assembleia deliberação sobre 
despesa acima de 40 (quarenta) cotas condominiais 

f) convocar as Assembleias Gerais; 

g) prestar, a qualquer tempo, informação sobre os atos de sua administração, desde que 
solicitada e justificada por escrito por Condômino; 

h) elaborar relatórios trimestrais de gestão e publicá-los no site do Condomínio; 

i) ao fim de cada exercício, com a colaboração do Subsíndico, redigir relatório de sua gestão, 
fazer o balanço de suas contas e elaborar a proposta orçamentária para o exercício seguinte, 
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que serão apresentados na Assembleia Geral Ordinária; 

j) cobrar, inclusive em Juízo, se for o caso, as cotas que couberem em rateio aos Condôminos, 
nas despesas normais ou extraordinárias do Condomínio, aprovadas na forma desta 
Convenção; 

k) aplicar e cobrar, inclusive em Juízo, se for o caso, multas por infração de disposições legais, 
do Regimento, de regulamentos ou desta Convenção; 

l) providenciar os seguros do Condomínio, obrigatórios por lei; 

m) contratar os serviços necessários à conservação de máquinas, instalações e outros 
serviços essenciais, através de processo formal de contratação. Todas as contratações deverão 
ser objeto de análise e parecer por escrito e prévio pelo Conselho Consultivo.  

n) comunicar imediatamente ao Conselho Consultivo acerca da existência de procedimento 
judicial ou administrativo de interesse do Condomínio, bem como seus respectivos 
andamentos e, em seguida, comunicar à Assembleia Geral mais próxima; 

o) procurar dirimir divergências entre Condôminos; 

p) elaborar e executar o programa de trabalho e o orçamento aprovados em Assembleia, 
prestando contas ao final de cada exercício financeiro ou quando for exigido, com exibição 
dos documentos comprobatórios,  

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

r) entender-se com repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos sobre 
assuntos que disserem respeito ao Condomínio em suas partes de propriedade e uso comuns; 

s) sujeitar à homologação de Assembleia Geral as decisões referentes aos itens "c" e “e” do Art. 
24, das atribuições do Conselho Consultivo; 

t) entregar ao seu sucessor, em devida ordem, todos os livros, documentos e pertences do 
Condomínio, que se encontram em seu poder e pelos quais é responsável; 

u) entregar o cargo a seu sucessor, ao fim de seu mandato, colocando-se, por 30 (trinta) dias 
corridos, à disposição do novo Síndico para fazer os esclarecimentos sobre os procedimentos 
adotados durante a sua gestão; 

v) praticar todo e qualquer ato de gestão que se fizer necessário ao fiel desempenho de suas 
funções, não previsto neste artigo. 

 
Art. 32. Juntamente com o Síndico, com mandato de igual duração, será eleito, no formato de chapa, um 

Subsíndico, obrigatoriamente Condômino, ao qual competirá: 

a) assessorar o Síndico em suas funções; 

b) substituir o Síndico em seus afastamentos ou impedimentos eventuais; 

c) executar tarefas por delegação do Síndico. 
 
Art. 33 - Em caso de morte, renúncia, destituição ou impedimento do Síndico, o Subsíndico assumirá o 

cargo de Síndico, independente de aprovação pela Assembleia Geral. 
§1º Em caso de morte, renúncia, destituição ou impedimento do Subsíndico, será convocada uma 

Assembleia Geral que elegerá o seu respectivo substituto. 
§2º Caso o Subsíndico assuma as funções do Síndico, em caráter permanente, nas hipóteses do caput deste 

artigo, será convocada uma Assembleia Geral que elegerá novo Subsíndico. 
 
Art. 34. O Síndico poderá delegar as funções administrativas ao Subsíndico, porém, sob sua inteira 

responsabilidade. 
§1º As funções administrativas, descritas no Art. 31, ou parte delas poderão ser delegadas pelo Síndico a 
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pessoas físicas ou jurídicas mediante contrato formal, sob sua inteira responsabilidade, mediante 
aprovação da Assembleia Geral. 

§2º O Síndico poderá instituir grupos de trabalho ou comissões, exclusivamente compostos por 
Condôminos, para assessorá-lo em assuntos de sua competência. 

 
Art. 35. o Síndico e o Subsíndico farão jus cada um a pró-labores fixados pela Assembleia Geral 

Ordinária na forma e condições da alínea “d” do Art. 19 desta Convenção. 
 
Art. 36 O Síndico não será pessoalmente responsável pelas obrigações contraídas em nome do 

Condomínio, desde que tenha agido no estrito cumprimento de suas atribuições, entretanto, responderá 
pelo excesso de representação e pelos prejuízos a que der causa por dolo, negligência, imperícia ou 
omissão. 

 
Art. 37. O Síndico ou Subsíndico poderão ser destituídos por aprovação da maioria absoluta dos 

Condôminos, em Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para este fim. 
 
Art. 38. Dos atos do Síndico ou do Subsíndico caberão recursos para o Conselho Consultivo, em primeira 

instância e para a Assembleia Geral, em segunda e última instância. 
§1º Caso o recurso seja julgado improcedente pela Assembleia Geral, e for ratificada a decisão do 

Conselho Consultivo, pagará o Condômino recorrente às despesas acarretadas com a convocação e 
realização da respectiva Assembleia. 

§2º Caso o recurso seja julgado procedente, e for rejeitada a decisão do Conselho Consultivo, as despesas 
com a realização da Assembleia correrão por conta do Condomínio. 

 
Art. 39. Na impossibilidade da posse, no primeiro dia do exercício do novo Síndico, ou do novo 

Subsíndico, será escolhido pelo Conselho Consultivo um de seus membros como Subsíndico substituto 
até a regularização da situação, seja pelo seu retorno e posse em até 30 (tinta) dias ou por uma nova 
eleição em Assembleia, que deverá ocorrer em, no máximo, 60 (sessenta) dias. 

 
 

CAPÍTULO IX 
Dos Direitos e Deveres dos Condôminos 

 
Art. 40. São direitos dos Condôminos: 

a) usar, gozar e dispor da respectiva área privativa, de acordo com a sua destinação, desde que 
não prejudiquem a segurança e a tranquilidade do Condomínio e não infrinjam as normas 
legais, o meio ambiente, as disposições desta Convenção e dos demais Regimentos e 
Regulamentos em vigor; 

b) dar em locação o seu respectivo lote residencial de propriedade e uso privativo, observadas 
as condições da legislação específica e desta Convenção de Condomínio; 

c) examinar os livros e arquivos da Administração e pedir esclarecimentos ao Síndico e 
Subsíndico, conforme regras a serem estabelecidas no Regimento Interno do Condomínio; 

d) alienar, prometer, vender, gravar, ceder ou transferir direitos aquisitivos ou de simples posse 
sobre o lote residencial privativo, podendo, nas mesmas condições, reivindicá-los das mãos 
de quem indevidamente o detenha; 

e) utilizar dos serviços prestados pela portaria e pela Administração, desde que não perturbem 
a sua ordem; 

f) comparecer às Assembleias Gerais e, quando em dia com suas obrigações e contribuições, 
nelas discutir, votar e ser votado; 
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g) apresentar sugestões e reclamações que julguem necessárias, inscrevendo-as em livro próprio 
à disposição na Administração do Condomínio. 

 
Art. 41. São deveres dos Condôminos: 

a) guardar respeito e decoro no uso das coisas comuns ou privadas, não as usando nem 
permitindo que sejam usadas para fins diversos daqueles a que se destinam;    

b) não usar, alugar ou ceder respectivas áreas privativas para instalação de qualquer atividade 
ruidosa ou depósito de qualquer objeto que possam representar perigo para a segurança e 
tranquilidade do Condomínio, ou sejam capazes de causar danos ou incômodos aos demais 
Condôminos e ao meio ambiente; 

c)  não alugar ou ceder sua propriedade privada a pessoas de maus costumes ou reputação 
duvidosa; 

d) não usar ou instalar equipamentos que possam causar interferência ou danos aos aparelhos e 
instalações elétricas dos demais Condôminos e do Condomínio; 

e) dar ciência ao Síndico da cessão ou venda de sua propriedade privativa, através da entrega 
de cópia do contrato ao Síndico, bem como do novo endereço para envio de 
correspondências; 

f) reparar, por sua conta e risco, qualquer dano causado ao Condomínio ou a outros 
Condôminos por si próprios, seus dependentes, prepostos, empregados, locatários, animais 
domésticos ou visitantes; 

g) respeitar o sossego dos demais moradores, inclusive no que se refere ao uso de equipamentos 
de som, instrumentos musicais e campainhas sonoras; 

h) não obstruir, nem permitir que sejam obstruídas, as partes comuns do Condomínio com a 
colocação de móveis, máquinas, trailers, objetos de qualquer natureza ou entulho de obras; 

i) não utilizar os empregados do Condomínio para serviços particulares, exceto quando estes 
se encontrarem fora dos respectivos horários de trabalho, e nesse caso, responsabilizando-se  
por todos custos e riscos, bem como por seus atos; 

j) contribuir para as despesas comuns do Condomínio, na proporção aprovada em Assembleia 
Geral, efetuando, pontualmente, os pagamentos nos prazos estabelecidos; 

k) contribuir para o custeio de obras, seguro coletivo contra riscos diversos, inclusive das partes 
comuns, de responsabilidade contra terceiros, de acidentes de trabalho e outras despesas 
extraordinárias, autorizadas pela Assembleia Geral na forma e proporção que for 
estabelecida; 

l) permitir o ingresso do Síndico ou preposto, mediante solicitação prévia, salvo em situação 
emergencial em sua propriedade, quando for indispensável à inspeção ou realização de 
trabalhos relativos à segurança geral do Condomínio, ou à realização de serviços e reparos 
em tubulações ou instalações da própria unidade ou das vizinhas; 

m) comunicar imediatamente ao Síndico ou, na falta deste, por escrito, à Administração a 
ocorrência de fatos que tragam riscos à saúde da comunidade; 

n) informar, por escrito, ao Síndico, qualquer desmembramento ou subdivisão de sua 
propriedade, por venda, cessão, aluguel ou outra modalidade, que venha a caracterizar uma 
ou mais propriedades para efeitos de novas cotas condominiais nos termos do §1º do Art. 1º, 
entregando cópia do respectivo contrato ao Síndico; 

o) não destinar a propriedade privativa a uso diverso do determinado nesta Convenção de 
Condomínio;  

p) não usar a propriedade privativa de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade, e à 
segurança dos demais Condôminos. 



11 
 

 
Art. 42 Será permitida a permanência de animais domésticos, vacinados e limpos, desde que nos limites da 

área privativa das propriedades, ficando o Condômino obrigado, quando assim requerido, a apresentar 
atestado de vacinação que deverá estar em consonância com as normas de saúde pública. 

§1º A Administração do Condomínio poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, convocar a presença 
de fiscal do serviço de controle de zoonoses, para verificação da condição sanitária de qualquer animal 
mantido nas unidades privativas. 

§2º O Condômino é único e integralmente responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados por 
animais sob sua guarda aos demais Condôminos, terceiros e/ou ao Condomínio, nos termos do art. 936 
do Código Civil. 

 
Art. 43. Os reparos das instalações internas de água, eletricidade, telefonia e esgotos de cada propriedade, 

serão feitos até linhas-tronco, por conta única e exclusiva do Condômino. 
Parágrafo único. Quando os reparos atingirem as coisas comuns só poderão ser feitos com prévia e 

expressa comunicação à Administração, que os autorizará, por escrito, desde que sua forma de 
execução não afete a segurança ou o patrimônio do Condomínio. 

 
Art. 44. Se o Condômino responsável por qualquer dano ou modificação não mandar executar os reparos 

necessários, o Síndico poderá, de imediato, adotar as medidas que se fizerem necessárias, sendo os 
custos pertinentes de responsabilidade do Condômino. 

 

 

CAPÍTULO X 
Do Orçamento do Condomínio e das Contribuições 

 
Art.45. Constituirão despesas ordinárias para o Condomínio as que se refiram a: 

a) administração, conservação, manutenção, limpeza e reparação das partes comuns, bem como 
da sede do Condomínio; 

b) prêmios de seguros do Condomínio e dos empregados; 

c) impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros encargos que recaiam sobre as partes 
comuns do Condomínio; 

d) pró-labore do Síndico e Subsíndico; 

e) despesas com empregados, inclusive encargos de previdência e assistência social, trabalhistas 
e tributários; 

f) consumo de energia elétrica para as bombas hidráulicas e quaisquer outros aparelhos elétricos 
e eletrônicos, bem como iluminação pública das áreas comuns; 

g) despesas com consumo de água das áreas comuns, taxas de lixo, esgoto e outras que surgirem; 

h) remuneração de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços ao Condomínio; 

i) as obras de caráter coletivo de interesse do Condomínio e que tenham previsão   e aprovação 
no orçamento anual das despesas comuns para o exercício vigente. 

 
Art. 46. Competirá à Assembleia Geral Ordinária aprovar o orçamento anual das despesas comuns e caberá 

aos Condôminos concorrer para o respectivo custeio, em cotas condominiais mensais. 
§1º A cota condominial ordinária mensal terá valor único e será devida por cada lote (propriedades 

individuais), independentemente de tamanho; 
§2º Futuros fracionamentos, conforme previstos no Art. 2º, deverão passar a pagar cotas condominiais 

ordinárias individualizadas a partir da sua transferência de propriedade.  
§3º O lote que contiver mais de uma unidade unifamiliar, desde que habitadas, mesmo sem o formal 
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fracionamento, deverá contribuir com uma cota condominial para cada unidade familiar contida no 
lote, inclusive unidades utilizadas para locação. Estão excluídas desta cobrança edificações destinadas 
a empregados domésticos. 

§4º O vencimento da cota condominial, ocorrerá no dia 10(dez) de cada mês, considerado este a vencer. 
§5º 0 pagamento fora do prazo estabelecido no parágrafo anterior acarretará os acréscimos de multas, juros 

de mora e atualização monetária com valores propostos e estabelecidos em Assembleia Ordinária, além 
dos honorários advocatícios, custas e despesas processuais, caso necessária a cobrança judicial. 

 
Art. 47. Competirá à Assembleia Geral aprovar as despesas extraordinárias e caberá aos Condôminos 

concorrer para o respectivo custeio, em cotas estabelecidas na Assembleia. 
§1º A cota condominial extraordinária deverá ter valor igual para todos os lotes e será devida por cada 

lote (propriedade individual), independentemente de tamanho; 
§2º Futuros fracionamentos, conforme previstos no Art. 2º, deverão passar a pagar cotas condominiais 

extraordinárias individualizadas a partir da data do fracionamento, independentemente de haver 
construção ou transferência de propriedade. 

 
Art. 48 Cabe ao Síndico arrecadar as contribuições, bem como multas, juros e atualização monetária, 

quando for o caso, competindo-lhe a cobrança judicial dos atrasados, sujeitando-se o Condômino ao 
pagamento das custas judiciais, além dos honorários advocatícios. 

§1º Sob nenhuma hipótese poderá o Síndico dispensar ou negociar o pagamento de multas, juros de mora 
ou da atualização monetária devidos, sob pena de ser pessoalmente 

responsabilizado pelos recursos que eventualmente deixar de arrecadar, salvo quando houver 
autorização prévia da Assembleia Geral. 

§2º O adquirente de uma unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao Condomínio, 
inclusive multas, juros, atualização monetária, honorários advocatícios e demais encargos moratórios 
por ventura existentes. 

§3º Todas as contribuições, juros, multas e outras receitas serão depositadas em estabelecimento bancário 
oficial, em conta própria em nome do Condomínio e movimentada pelo Síndico ou, quando for o caso, 
por representante legal. 

 
Art. 49. Eventual "déficit" verificado no exercício será rateado entre os Condôminos, na forma que for 

estabelecida pela Assembleia Geral 
 
Art. 50. Ficarão a cargo exclusivo de cada Condômino, o ressarcimento das despesas a que der causa. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo se estende aos prejuízos de qualquer natureza causados às partes 

comuns do Condomínio pela omissão, negligência, imperícia, imprudência ou dolo do Condômino, seu 
visitante, animal doméstico, empregado ou preposto. 

 
 
 

CAPÍTULO XI 
Do Fundo de Reserva 

 
 

Art. 51. Será instituído um Fundo de Reserva para atender única e exclusivamente a despesas de 
emergência não previstas no Orçamento Anual. O Fundo de Reserva do Condomínio será constituído 
das seguintes formas: 

a) 10% (dez por cento) das contribuições mensais ordinárias, até um limite a ser definido em 
Assembleia, percentual este que a elas será acrescido destacadamente já quando da aprovação 
da previsão orçamentária; 

b) os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras pertencentes ao Condomínio em sua 
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conta exclusiva do fundo de reserva; 

c) o saldo positivo remanescente de exercício anterior; 

d) os juros moratórios, correção monetária, multas e penalidades previstas nesta Convenção de 
Condomínio e que venham a ser recebidos dos Condôminos; 

e) quaisquer outras quantias que não tenham sido previstas como receita ordinária no 
Orçamento Anual ou votadas pela Assembleia Geral com finalidade específica. 

Parágrafo único. A contabilização do fundo de reserva obedecerá ao mesmo critério das despesas do 
Condomínio. 

 
Art. 52. O saldo do Fundo de Reserva será mantido em conta separada, em Banco escolhido pelo Síndico, 

ouvido o Conselho Consultivo. 
 
Art. 53 Previamente autorizado pelo Conselho Consultivo, poderá o Síndico utilizar as disponibilidades 

do Fundo de Reserva em aplicações financeiras de renda fixa. 
 
Art. 54. Em caso de emergência, o Síndico, devidamente autorizado, por escrito, pelo Conselho 

Consultivo, poderá utilizar recursos do Fundo de Reserva para realizar despesas ordinárias, até que seja 
possível sua reposição com fundos específicos. 

 
Art. 55 Nos casos de obras emergenciais de reparação inadiáveis, para as quais não haja verba própria e 

cuja não efetivação possa causar danos de vulto ou pôr em perigo a higiene e segurança do Condomínio 
ou qualquer de suas partes comuns, o Síndico poderá recorrer ao Fundo de Reserva para proceder aos 
reparos indispensáveis. 

Parágrafo único. Sempre que houver a utilização do Fundo de Reserva prevista neste artigo, o Síndico 
deverá comunicar por escrito a sua utilização, o montante, o motivo da  emergência e suas justificativas 
ao Conselho Consultivo, quando forem despesas entre 20(vinte) e 40 (quarenta) cotas condominiais ou 
à Assembleia, se os valores forem superiores a 40 (quarenta)cotas condominiais. 

 
 
 

CAPÍTULO XII 
Das Penalidades 

 
Art. 56 Além das penalidades inseridas no bojo desta Convenção e das penas previstas em Lei, ficam 

sujeitos a multas os Condôminos, inclusive por atos de seus dependentes, empregados, prepostos, 
locatários e visitantes, que perturbarem o uso das partes comuns, derem causa a acréscimo de 
despesas ou transgredirem os dispositivos desta Convenção, dos Regimentos e Regulamentos em 
vigor, sem prejuízo das consequências cíveis e criminais resultantes de seus atos. 

 
§1º As multas e demais penalidades serão impostas e cobradas pelo Síndico, mediante notificação 

ao Condômino responsável. 
§2º A multa não poderá ser superior a cinco vezes o valor da contribuição mensal por ocorrência. 
§3º O Condômino que não cumprir reiteradamente com os seus deveres perante o Condomínio 

poderá, por deliberação de três quartos dos votos dos Condôminos presentes em Assembleia, ser 
constrangido ao pagamento de multa de até o quíntuplo do valor atribuído às suas contribuições 
ordinárias para as despesas condominiais mensais, tendo como base o valor do mês 
imediatamente anterior ao da aplicação da sanção, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, 
independentemente das perdas e danos que se apurarem. 

§4º O Condômino que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de 
convivência com os demais Condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido ao pagamento 
de multa de até o décuplo do valor atribuído às suas contribuições ordinárias para as despesas 
condominiais mensais, tendo como base o valor do mês imediatamente anterior ao da aplicação 
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da sanção, até posterior deliberação da Assembleia sobre outras penalidades e medidas cabíveis 
a serem adotadas, conforme previsto no art. 1.337 do Código Civil. 

§5º Independentemente da aplicação de sanção, o transgressor também poderá ser compelido a 
abster-se da prática do ato que configure violação de dever ou quando for o caso, a desfazer obra, 
cabendo ao Síndico, mediante autorização judicial, mandar desmanchá-la ou adotar qualquer 
outra providência que se fizer necessária, inclusive à custa do ofensor, se este não regularizar a 
situação no prazo que lhe for concedido. 

§6º As formas de aplicação das penalidades e multas previstas nesta Convenção serão estabelecidas 
no Regimento Interno. 

 
Art. 57. Caberá recurso do interessado ao Conselho Consultivo pelas multas e penalidades que 

forem aplicadas. 
Parágrafo único. Qualquer recurso deverá ser interposto dentro de 15 dias, a contar da data do 

recebimento da notificação pelo Condômino, tendo efeito suspensivo até sua apreciação e final 
julgamento pelos membros do Conselho Consultivo. 

 

Art. 58 O inadimplemento das obrigações por período igual ou superior a 03 (três) meses, acarretará, 
independentemente de qualquer aviso ou interpelação prévia, no ajuizamento da competente 
ação judicial para cobrar do Condômino responsável, o valor do débito acrescido de multa, juros 
de mora e atualização monetária, além das custas extrajudiciais, judiciais e honorários 
advocatícios. 

 

 
 

CAPÍTULO XIII 
Das Disposições Gerais e das Transitórias 

 
Art.  59 Os Condôminos obrigam-se por si, seus sub-rogados, herdeiros e sucessores, a título 

universal ou singular, pelo fiel cumprimento desta Convenção de Condomínio, em todos os seus 
exatos termos. 

 
Art. 60. Enquanto a forma de aplicação de penalidades e multas não for determinada pelo Regimento 

Interno, conforme previsto no Art. 56 em seu §6º, as multas poderão ser aplicadas pelo Síndico, 
com parecer por escrito do Conselho Consultivo, até o limite de uma cota condominial ordinária, 
por ocorrência. 

 
Art. 61, Nos casos de doação, alienação, locação, cessão ou desmembramento a qualquer título do 

direito de uso de suas propriedades a terceiros, os Condôminos deverão fazer constar do 
respectivo instrumento a obrigatoriedade, pelo adquirente, locatário ou titular do direito de uso, 
de observar e cumprir  fielmente os dispositivos desta Convenção, do Regimento Interno e 
Regulamentos videntes, observando o parágrafo único do art. 3º da presente Convenção. 

§1º Em todos os casos, o proprietário deverá entregar uma cópia do contrato à Administração para 
cadastramento. Enquanto este procedimento não for feito, as responsabilidades continuarão a ser 
imputadas ao proprietário, até então, cadastrado; 

§2º Nos casos de locação, independentemente do prazo, o proprietário mantém-se com todas as 
responsabilidades para com o Condomínio e com o cumprimento desta Convenção; 

§3º Nos casos de locação, o proprietário deverá entregar à Administração termo de ciência desta 
Convenção por parte do inquilino, assinado por ambos. 

 
Art. 62. O exercício administrativo e financeiro do Condomínio será contado do dia 1° de maio de um 

ano ao dia 30 de abril do ano seguinte. 
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Art. 63. A presente Convenção, que sujeita todo proprietário e obriga a todos os Condôminos, seus 

sub-rogados, herdeiros e sucessores, a título universal ou singular, somente poderá ser 
modificada pelos votos favoráveis daqueles que representam, no mínimo, ao tempo da alteração, 
2/3 (dois terços) das propriedades adimplentes. 

 
Art. 64. Além das disposições constantes desta Convenção, estarão os Condôminos e locatários 

também sujeitos às regras do Regimento Interno, de outros instrumentos em vigor, bem como 
do Código Civil e demais legislações em vigor. 

§ 1º Em caso de divergências entre os instrumentos internos em vigor no Condomínio, sempre se 
considerará correto o disposto nesta Convenção em detrimento dos demais; 

§ 2º O Regimento Interno do Condomínio Residencial Mansões Itaipu, aprovado pela Assembleia 
de 31 de maio de 2014, bem como os demais instrumentos internos em vigor poderão ser 
revisados de acordo com as necessidades de atualização, mediante deliberação por maioria 
simples de Assembleia Geral a que compareçam representantes de pelo menos 10% (dez por 
cento) das Propriedades Privativas. 

 
Art. 65 O Condomínio por si ou seus prepostos não assume responsabilidade: 

a) por acidentes ou danos de ordem pessoal, material ou moral, bem como extravios, sinistros, 
quebra da instalação ou objetos que, em quaisquer condições e ocasiões, sofram os 
Condôminos ou demais possuidores, dentro do Condomínio ou em áreas comuns, nem por 
objetos ou coisas confiadas a empregados; 

b) por furtos ou roubos de que sejam vítimas, dentro do Condomínio, os Condôminos e 
demais usuários estranhos, em quaisquer circunstâncias e ocasiões; 

c) pela interrupção eventual que se verificar, em qualquer ocasião, de serviço de eletricidade, 
água, gás, luz, telefone, elevadores e outros, seja qual for a causa. 

 

Art. 66 É obrigação do Condômino manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração 
do Condomínio, comunicando imediatamente eventual mudança de endereço de domicílio, sob 
pena de sofrer as consequências legais de sua omissão. 

 
Art. 67 Fica eleito o foro de Brasília/DF, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Convenção de Condomínio. 
 
Art. 68 Os casos omissos nesta Convenção de Condomínio e no Regimento Interno serão resolvidos 

pelo Síndico, após parecer, por escrito, do Conselho Consultivo, que aplicará no que couber, o 
Código Civil, a Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e demais diplomas legais vigentes, 
relativos ao tema. 

 
Art.69. Fica revogada a Convenção aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio 

Residencial Mansões Itaipu, realizada no dia 16 de outubro de 1999, bem como suas alterações.  
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