
Regra Atual Sugestão de Alteração Motivo

Artigo 1o - Descriçao dos Pavimentos:

Térreo: É constituído de Portaria, Acessos, Elevadores, Escadas, 

Circulações de Serviço, Banheiros

Masculinos, Banheiros Femininos, Alojamento de Funcionários, 

Casa de Máquinas de Exaustão Mecânica, Sala de Ginástica, 

Salão de Festas, Apartamento do Porteiro com Sala, Quarto, 

Cozinha e Banheiro, Recreação Coberta, Piscina, Recreação 

Descoberta, Rampa de Acesso ao 1º Sub- Solo e 

Estacionamento com 152 Vagas sendo 34 Vagas para visitantes.

Remoção do Apartamento do Porteiro.
Local atual da administração desde a implantação do 

Condomínio.

Artigo 1o - Descriçao dos Pavimentos:

Térreo: É constituído de Portaria, Acessos, Elevadores, Escadas, 

Circulações de Serviço, Banheiros

Masculinos, Banheiros Femininos, Alojamento de Funcionários, 

Casa de Máquinas de Exaustão Mecânica, Sala de Ginástica, 

Salão de Festas, Apartamento do Porteiro com Sala, Quarto, 

Cozinha e Banheiro, Recreação Coberta, Piscina, Recreação 

Descoberta, Rampa de Acesso ao 1º Sub- Solo e 

Estacionamento com 152 Vagas sendo 34 Vagas para visitantes.

Alteração das Salas de Ginástica, de Festas, Recreação Coberta 

e Recreação descoberta, para o nome Espaços reservados para 

utilização do condômino 1, 2, 3, etc.

Permitir a assembléia outras destinações aos espaços atuais.

Parágrafo Primeiro do artigo 1° do Capítulo 1: Não 

Fechamento/Envidraçamento de Varanda
Redigir Permitindo envidraçamento conforme lei atual

A Lei Complementar nº 145/2014 e o Decreto nº 39.345/2014 

que regulamenta o fechamento de varandas nas edificações 

residenciais.

Parágrafo Quinto: O empreendimento possuirá um total de 336 

(trezentos e trinta e seis) Vagas, sendo 96

(noventa e seis) no Bloco 1; 96 (noventa e seis) no Bloco 2, 64 

(sessenta e quatro no Bloco 3 e 80 (oitenta)

no Bloco 4, situadas no Sub-Solo e 27 (vinte e sete) situadas no 

Pavimento Térreo. As vagas terão uso

indistinto e serão vinculadas conforme tabela abaixo: 

Remoção da palavra indistinto e correção do texto. 

Permitir destinação e localização de vagas pela assembléia. 

Auxiliará a administração para destinar vagas para visitantes, 

carga e descarga, etc. Corrigir a quantidade de vagas hoje 

criadas após projeto de realocação das vagas.

CAPITULO II - Artigo 4°:

A) Usar, fruir e livremente dispor de sua unidade, de acordo 

com o seu destino, residencial, desde que não

prejudique a segurança e solidez do Edifício, que não cause 

danos aos demais condôminos e não infrinja as

normas legais e as disposições desta convenção;

Incluir ao final do paragráfo, regulamento interne e disposições 

decididas em assembléia.
Dar maior segurança juridica.

B) Usar das partes comuns do Edifício, conforme sua 

destinação, e contanto que não exclua a utilização dos

demais compossuidores, observadas as mesmas restrições da 

anterior;

Redigir para utilização das áreas comuns permitidas locação 

pela assembléia.

Dar segurança ao locatário dos espaços permitidos em 

assembléia.

C) Manter em seu poder as chaves das partes de ingresso do 

Edifício;

Acrescentar os dispositivos eletrônicos ao item. Acrescentando 

acesso de pedestre e/ou veículos.

Atualizar a convenção para abranger as diversas formas de 

ingresso no condomínio.

CAPITULO II - Artigo 5°:

L) Contribuir para as despesas ordinárias e extraordinárias do 

edifício na proporção das respectivas frações ideais do terreno, 

efetuando os recolhimentos nas ocasiões oportunas;

Despesas Hibridas (Para valores de despesas ordinárias, Fundo 

de Reserva e Fundo Jurídico e cota extra para manutenções) 

Equalitário. Cotas Extras para Melhoria Fração ideal na 

proporção das respectivas frações ideiais.

Tornar mais justa a forma de cobrança das despesas ordinárias. 

Cobranças como Departamento pessoal (funcionários), 

portaria, limpeza, etc. seriam feitas de forma equalitária 

(dividido por 294). Cobranças como investimentos e melhorias 

seriam cobradas na forma de fração ideal. Esses valores serão 

decididos em AGO.

O) Não permitir a realização de jogos infantis em quaisquer 

partes comuns do Condomínio, exceto nas áreas de recreação;
acrescentar “e períodos e locais aprovados em assembléia.” Dar maior segurança juridica.

Parágrafo Primeiro do artigo 5° do Capítulo 2, item a) instalar 

aparelhos de ar condicionado em locais que não os 

especificamente determinados no projeto.

redigir para permitir que assembléia possa definir locais 

diferentes do projeto respeitando itens de segurança e 

restrições da seguradora.

Permitir destinação para aparelhos instalados pela construtora.

Parágrafo Primeiro do artigo 5° do Capítulo 2, item e): Não 

Fechamento/Envidraçamento de Varanda

Redigir Permitindo envidraçamento e alterar autorização por 

escrito do síndico para padrões estabelecidos em assembléia.

A Lei Complementar nº 145/2014 e o Decreto nº 39.345/2014 

que regulamenta o fechamento de varandas nas edificações 

residenciais.

Capitulo III - Artigo 6° - As Assembléias Gerais serão 

convocadas mediante carta registrada ou protocolada, pelo 

síndico ou por condôminos que representem, pelo menos, um 

quarto do condomínio, e serão realizadas na Sala de 

Administração, salvo motivo de força maior.

Inclusão de possibilidade de conselho poder chamar 

Assembléia. Melhorar a questão de 1/4 por número de 

unidades.

Inclusão da convocação por administração quando solicitado 

pelo conselho e número mínimo de 70 unidades, independente 

da anuência ou autorização do síndico. 

Permitir agilidade quando o conselho identificar a necessidade 

ou quando os proprietários decidir.

Capitulo III - Artigo 6° - Parágrafo Primeiro: As convocações 

indicarão o resumo da ordem do dia, a data, a hora e o local da 

Assembléia e serão assinadas pelo síndico, ou pelos 

condôminos que a fizerem.

Inclusão da assinatura por conselho
Permitir agilidade quando o conselho identificar a necessidade 

ou quando os proprietários decidir.

capítulo IIII - Artigo 7° - As Assembléias serão presididas por um 

condômino especialmente aclamado, o qual escolherá dentre 

os presentes o Secretário, que lavrará a ata dos trabalhadores 

no livro próprio. É defeso ao síndico presidir ou secretariar os 

trabalhos da Assembléia.

Corrigir "dos trabalhadores" por "da assembléia" e incluir 

profissionais para presidir e secretariar.

Correção da Convenção e permitir que possa ser contratado 

profissionais para presidir e secretariar a assembleia

Alteração da Convenção



Capitulo III - Artigo 8° - Cada condômino terá direito a tantos 

votos quantos forem as unidades autônomas que lhe 

pertençam, contando-se cada voto pela fração ideal que 

corresponder à respectiva Unidade, computando-se os 

resultados das votações por maioria de votos, calculados sobre 

o número de votos dos presentes e á vista do livro de presença, 

por todos assinado. As unidades e as vagas de garagem 

vinculadas, possuem as respectivas frações ideais:

Reescrever o item, conforme decisão da assembléia para 

alteração de fração.
Adequação baseado no que for decidido pelos proprietários.

Ainda no artigo 8° do Capitúlo III: Aos proprietários dos 

apartamentos 701 a 712 dos Blocos 1 e 2, 701 a 708 do Bloco 3 

e 701 a 710 do Bloco 4, fica expressamente assegurado o 

direito de, admitindo a qualquer tempo a legislação vigente e 

obtendo a

competente aprovação junto à Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro, pelo departamento de edificações,

proceder às obras de ampliação das referidas unidades, 

utilizando a projeção do respectivo andar e telhado do edifício, 

mantendo o padrão de arquitetura das fachadas existentes, 

com exclusão das áreas

correspondentes à casas de máquinas, depósitos, caixas d´água 

e demais partes comuns ali existentes, a qualquer tempo, por 

sua conta, inteiro risco e exclusiva responsabilidade, desde que 

não afetem a solidez e segurança do prédio e não impeçam o 

acesso a estas partes ou o perfeito funcionamento dos 

equipamentos comuns, tudo praticando independentemente 

de autorização do condomínio e demais condôminos, ficando 

as despesas decorrentes das obras de ampliação por exclusiva 

conta do proprietário interessado, o que não poderá a título 

algum, importar em criação de novas unidades autônomas. 

Ficarão incorporadas aos referidos apartamentos as 

benfeitorias realizadas.

Excluir caixa d'agua Não possuímos caixa d'agua.

Capitulo III - Artigo 9°- É lícito fazer-se o Condômino 

representar nas Assembléias por procurador com poderes 

especiais, seja este condômino ou não, desde que não seja o 

próprio síndico ou membros do Conselho Consultivo, bem 

como seus respectivos parentes até o terceiro grau.

Adicionar a solicitação de reconhecimento de firma na 

procuração com validade de 06 meses, salvo se a pessoa 

estiver presente e assinar termo perante secretário da 

assembléia. Verificar a possiblidade de limitar o número de 

procurações por procurador. Alterar a palavra conselho 

Consultivo para Conselho Fiscal.

Dar maior segurança juridica ao processo de assembleias e 

votações. Hoje nem reconhecimento de firma é exigido.

Item C do Aritgo 10° do Capitulo III - C) Eleger o síndico e o 

subsíndico, fixando a remuneração do primeiro;

Alterar de "do primeiro" para "destes". Informando que para a 

eleição devem se apresentar ambos.

Permitir que a AGO decida remuneração de seus 

representantes (inclusão de subsindico na remuneração se 

assim decidido pelos proprietários).

Parágrafo Único do artigo 11° do Capitulo III - Parágrafo Único: 

As Assembléias Gerais Extraordinárias serão convocadas pelo 

síndico ou por condôminos que representem, no mínimo, um 

quarto do condomínio, pelo mesmo processo e nos mesmos 

prazos exigidos para convocação das Assembléias Ordinárias.

Inclusão de possibilidade de conselho poder chamar 

Assembléia. Melhorar a questão de 1/4 por número de 

unidades (sugerido o número 70).

Inclusão da convocação por administração quando solicitado 

pelo conselho ou 70 unidades, independente da anuência ou 

autorização do síndico.

Permitir agilidade quando o conselho identificar a necessidade 

ou quando os proprietários decidirem.

Capitulo III - Artigo 13°- Nas Assembléias Gerais, Ordinárias e 

Extraordinárias, os resultados das votações serão computados 

por maioria de votos, contando-se cada voto pela fração ideal 

que corresponde a unidade do votante, calculados sobre o 

número de votos dos presentes a vista do livro de presença, 

por todos assinado, salvo o disposto no Parágrafo Único deste 

Artigo.

Reescrever o item, conforme decisão da assembléia para 

alteração de fração.
Adequação

C) Será exigida unanimidade para aprovar modificações na 

estrutura ou no aspecto arquitetônico do Edifício;

Alterar para permitir a escolha entre textura com pastilhas 

(atual aspecto) ou totalmente pastilhas obedecendo as cores 

vigentes.

Rever com a comissão e com o Jurídico. Reescrever para 

adicionar a possbilidade de alterar a atual textura por pastilhas. 

Esse item exigiria 100% dos proprietários.

Capitulo III - Artigo 14° - Parágrafo Único: Nos oito dias 

seguintes a Assembléia, o síndico afixará as deliberações nela 

tomadas, em lugar visível do edifício, onde permanecerão, no 

mínimo, por dez (10) dias, e enviará cópias a todos os 

condôminos, por carta registrada ou protocolada.

Substituir por nos 15 dias seguintes à assembleia, o sindico 

afixará…

Adequação à realidade atual. Dificilmente se não utilizando 

profissionais é enviado o resumo da ata em 8 dias (1 semana).

CAPÍTULO IV - Artigo 16° - A administração caberá a um 

síndico, condômino ou não, eleito em Assembléia Geral 

Ordinária, pelo prazo de um ano, podendo ser reeleito.

Alterar a palavra ou não, entendido como não o 

síndico/administrador profissional com empresa constituída. 

Autorizada a contratação em assembléia geral ordinária, …

Garantir mais segurança aos condôminos sobre quem pode 

administrar nosso patrimôminio. Da maneira que está escrito 

está muito amplo. Qualquer um poderia administrar nosso 

condomínio.

CAPÍTULO IV - Artigo 16° - Parágrafo único: alínea E) Ordenar 

reparos urgentes ou adquirir o que seja necessário à segurança 

ou conservação, até o limite mensal equivalente a 10 (dez) 

salários mínimos, e com a prévia aprovação da Assembléia 

especialmente convocada se exceder dessa importância;

Adicionar um parágrafo à alínea em que o limite à utilização 

está condicionada a se ter fluxo de caixa no fundo principal.

Dar mais garantia financeira ao fluxo de caixa. Hoje a AGE 

poderia aprovar gastar além do que se tem no fundo principal.

CAPÍTULO IV - Artigo 16° - Parágrafo único: alínea F) Executar 

fielmente as disposições orçamentárias aprovadas na 

Assembléia;

Executar fielmente as disposições orçamentárias aprovadas na 

Assembléia salvo se houverem fatores que justifiquem o seu 

não cumprimento e devem ser aprovadas por assembleia geral 

extraordinária.

Possibilidade de flexibilizar frente à casos fatores externos da 

economia. Chamar nova assembleia para aprovação de novo 

orçamento. Seja para reduzir ou para aumentar, hoje se mexe 

no orçamento somente 1 vez ao ano na AGO.



CAPÍTULO IV - Artigo 16° - Parágrafo único: alínea G) Convocar 

as Assembléias Gerais Ordinárias nas épocas próprias e as 

Extraordinárias quando julgar

conveniente ou lhe for requerida fundamentalmente por um 

grupo de, no mínimo, uma quarta parte do

condômino;

Adicionar o conselho e  alterar para 1/4 dos condôminos (ou o 

número cardinal (sugerido o número de 70 unidades)).

Permitir agilidade quando o conselho identificar a necessidade 

ou quando os proprietários decidirem.

CAPÍTULO IV - Artigo 17°

Remover: Correrão por conta do Condomínio os honorários da 

Administradora, que será contratada sempre por prazo não 

inferior a 02 (dois) anos. 

Adicionar: Administradora ou Escritório de Contabilidade

Permitir negociação de contrato para rescisão a qualquer 

momento, conforme CDC.

CAPÍTULO IV - Artigo 18°- As funções de síndico poderão ser 

remuneradas, na forma que a Assembléia Geral fixar. 

Artigo 18°- As funções de síndico e sub-síndico, poderão ser 

remuneradas, na forma que a Assembléia Geral fixar. 

Permitir que a AGO decida remuneração de seus 

representantes. Permitir que o subsíndico também seja 

remunerado.

CAPÍTULO IV - Artigo 21°

Remover: Alíneas A até G e J;

Alterar: Alínea I de síndico para convenção e regulamento 

interno.

Permitir que o Síndico atribua as funçõees do zelador e ele não 

fique engessado em somente àquelas escritas em Convenção. 

Remover alguns assuntos que não fazem sequer sentido como: 

Abrir a porta principal às 07:00 horas e fechá-la às 20:00 horas, 

diariamente. Adequação.

CAPÍTULO IV - Artigo 22°

Inserir: Juntamente com o síndico a Assembléia elegerá o 

subsíndico, o qual, além de substituir o

síndico em suas faltas e impedimentos, com ele cooperará na 

administração, tendo as mesmas atribuições do síndico.

Adequação para as alterações de responsabilidades quando da 

falta do síndico.

CAPÍTULO IV - Artigo 22° - Paragráfo Único
Remover: a frase "não recebendo ele, todavia, qualquer 

remuneração."
Adequação para permitir remuneração ao subsíndico.

CAPÍTULO V - Artigo 24° - alínea B) Comunicar aos condôminos, 

por carta registrada ou protocoladas, as irregularidades havidas 

na gestão do

condomínio;

Alterar para: B) Comunicar aos condôminos, utilizando-se dos 

recursos da administração, por carta registrada ou 

protocoladas, as irregularidades havidas na gestão do

condomínio;

Permitir ao conselho autonomia para envio de comunicações 

através dos recursos da administração sem que haja 

impedimento do síndico. Garantir total transparência aos 

proprietários.

CAPÍTULO V - Artigo 24° - alínea E) Opinar nos assuntos 

pessoais entre o síndico e os condôminos;

CAPÍTULO V - Artigo 24° - alínea E) Opinar nos assuntos entre o 

síndico e os condôminos;

Remover a palavra pessoal do assunto. Indiferente se o assunto 

é pessoal ou relacionado ao condomínio.

CAPÍTULO V - Artigo 24° - Inserir

Alínea G) Convocar AGE, utilizando-se dos recursos da 

administração, por carta registrada ou protocolada, para tratar 

as irregularidades havidas na gestão do condomínio; H) 

Deliberar sobre os recursos de Notificações e Multas aferidas 

pela administração.

Permitir agilidade quando o conselho identificar a necessidade 

ou quando os proprietários decidir. Adequar na convenção a 

atuação do conselho atualmente.

CAPÍTULO VI - Artigo 25°- Constituem despesas ordinárias - 

Alínea D) A remuneração do síndico, do zelador e dos demais 

empregados;

CAPÍTULO VI - Artigo 25°- Constituem despesas ordinárias - 

Alínea D) A remuneração do síndico, do sub-síndico e dos 

demais empregados;

Zelador já é parte do quadro funcional da administração e sub-

sindico, depende de aprovação de item anterior

CAPÍTULO VI - Artigo 25°- Constituem despesas ordinárias - 

Inserir

CAPÍTULO VI - Artigo 25° *será criado novo artigo - Constituem 

despesas a serem divididas - Despesas relativas à agua e luz das 

áreas comuns.

Inserir à convenção o pagamento de contas de concessionárias. 

Já feito hoje por aprovação em AGO.

CAPÍTULO VI - Artigo 26°- Compete a Assembléia Geral fixar as 

despesas ordinárias e cabe aos condôminos concorrer para seu 

pagamento, mensalmente, na proporção de suas frações 

ideais.

CAPÍTULO VI - Artigo 26°- Compete a Assembléia Geral fixar as 

despesas ordinárias e outras despesas e cabe aos condôminos 

concorrer para seu pagamento, mensalmente, na proporção 

das frações decididas nesta convenção e na Assembleia.

Garantir que esteja de acordo com o tipo de fraçãoxdespesa 

escolhido pelos proprietários. Fração ideal x Fração hibrida.

CAPÍTULO VI - Artigo 29° - Inclusão

CAPÍTULO VI - Artigo 29° - O saldo remanescente no orçamento 

de um exercício será incorporado ao exercício seguinte, se 

outro destino não lhe for dado pela Assembléia Geral. O déficit 

verificado será rateado entre os condôminos e arrecadado no 

prazo de 15 (quinze) dias, salvo se, nessa oportunidade, for 

estabelecido prazo diferente ou se forem adicionadas as 

quotas normais do condomínio.

Permitir em convenção que o ajuste seja feito em 

planejamento financeiro ao longo do próximo ano fiscal.

CAPÍTULO VI - Artigo 32° - Corrigir Alínea D) por C) Correção de escrita na Convenção.

Capiítulo VII - Artigo 34° - Corrigir

Remover os percentuais e informar os valores sugeridos de 

indice em assembléia geral ordinária. Junto com os outros itens 

dessa AGO.

Impedir que condôminos permaneçam inadimplentes 

utilizando seus recursos em aplicações em detrimento do 

condomínio. Hoje o valor constituído em Convenção é muito 

menor do que o praticado no mercado.

Capiítulo VIII - Artigo 38° - Parágrafo Único: Remover somente o Parágrafo Único Condomínio já constituído. Não faz sentido manter.

Capiítulo VIII - Artigo 39° Remover Condomínio já constituído. Não faz sentido manter.

Capiítulo VIII - Artigo 40° Remover Condomínio já constituído. Não faz sentido manter.

Capiítulo VIII - Artigo 41° Remover
Condomínio já constituído e não é necessário uma empresa 

para executar funções administrativas operacionais.

Capiítulo VIII - Artigo 43° Remover Condomínio já constituído. Não faz sentido manter.

Capiítulo VIII - Artigo 46°
Inserir de Síndico para sindico com posterior anuência da AGE 

por maioria simples dos votos.

Permitir que os casos omissos sejam adicionados ao regimento 

interno e aprovados em AGE.

Capiítulo VIII - Artigo 47° Remover Condomínio já constituído

Capiítulo VIII - Artigo 48° Remover Condomínio já constituído

Capiítulo VIII - Artigo 49° Remover Condomínio já constituído

Capiítulo VIII - Artigo 50° Remover Condomínio já constituído

Capiítulo VIII - Artigo 51° Alterar Conforme novo Código Processual Civil

Nova
Permissão para defesa por parte do jurídico quando da 

necessidade do síndico perante aprovação da assembleia.

Permitir que o síndico seja defendido pelo jurídico do 

condomínio quando de processo por parte de morador contra 

o síndico. Seria convocada assembleia e apresentado o caso e 

se aprovado por maioria simples. O corpo jurídico do 

condomínio poderia defender o síndico.



Nova

Inserir regra sobre apresentação das chapas (Sindíco, 

Subsíndico e Conselho) em Janeiro. Em Fevereiro a 

administração irá verificar e deve apresentar situação fiscal 

(SPC/SERASA) "Ficha Limpa".

Regulamentar eleição.

Permitir que os proprietários tenham conhecimento prévio dos 

candidatos e possam discutir idéias para serem votadas na 

AGO. Objetivo de ganhar tempo e impedir proprietários que 

tenham processos de inadimplência ou outros motivos não 

claros possam se candidatar.

Nova

Permissão de alteração de destinação e expansão de espaços 

mediante aprovação em assembleia geral extraordinária com 

maioria simples.

Permitir que possamos trocar as salas hoje existentes de local 

(Academia, LAN House, etc.)


