
4ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLAGE 
DO GRAMADO 

CAPÍTULO I 
Do nome, sede, duração, área de atuação e finalidade social 

A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO VILLAGE DO GRAMADO, 
pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, regularmente constituída 
nos moldes dos artigos 53 a 61 da Lei 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 04.634.239/0001-74, com sede na rua João Batista de Assis, n.º 848, bairro 
Francisco Pereira, Lagoa Santa/MG, reunida através de seus associados em Assembleia 
Geral convocada para os fins específicos, obedecido o quórum específico, resolvem alterar 
seu Estatuto Social que passa a vigorar nos termos abaixo estabelecidos.  

1. A Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO 
VILLAGE DO GRAMADO, em sua maioria decide alterar o nome da associação para 
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLAGE DO GRAMADO, passando a vigorar assim 
imediatamente para todos os fins, cujo estatuto se modifica e consolida no presente 
ato. 

2. A Associação, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.634.239/0001-74, encontra-se sediada 
na rua João Batista de Assis, n.º 848, bairro Francisco Pereira, Lagoa Santa/Mg, 
CEP 33.400-000.  

3. A presente Associação trata-se de entidade sem fins lucrativos, constituída com 
tempo de duração indeterminado exclusivamente pelos proprietários dos 282 lotes 
do parcelamento e venda efetuado pelo seu ex-proprietário, Construtora Gramado 
Ltda. e dos 55 lotes do parcelamento e venda realizado igualmente pelo seu ex-
proprietário Gramado Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme plantas 
aprovadas pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG e registro no respectivo 
Cartório de Imóveis da mesma Comarca sob a matrícula 21.972 e 20.893. 

1. Constituem finalidades da associação:  

i. representar os associados junto às entendidas públicas e privadas; 

ii. atuar em defesa dos interesses dos associados; 

iii. congregar os associados na busca de soluções para os problemas 
comunitários; 

iv. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como o Regimento Interno 
do Residencial, que é parte integrante e complementar deste Estatuto 
para todos os fins de direito; 

v. atuar na conservação e na preservação do meio ambiente do 
Residencial; 

vi. promover o bom relacionamento e o convívio entre os associados, 
através de atividades sociais, desportivas, recreativas, cívicas e 
culturais; 
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vii.gerir, administrativamente e financeiramente, os recursos e os bens da 
Associação; 

viii.conservar, reparar, controlar e administrar as áreas e bens públicos e 
privados de utilização coletiva, conforme Regimento Interno; 

ix. regulamentar os direitos e obrigações dos associados quanto aos 
bens de uso comum existentes no Residencial; 

x. administrar o fornecimento de água potável, de acordo com os termos 
deste Estatuto, caso a rede de distribuição não seja de 
responsabilidade da concessionária local; 

xi. preservar os atributos do projeto que cria características para 
preservação ambiental e de segurança do Residencial; 

xii.estabelecer normas e procedimentos, através do respectivo 
Regimento Interno e demais normas complementares, que promovam 
a boa convivência, preservando as áreas comuns do Residencial, 
próprias ou que lhes forem cedidas por particulares ou pelo Poder 
Público; 

xiii.efetuar serviços de limpeza dos lotes, praças e áreas comuns e 
conservação dos muros existentes na extensão do loteamento 

xiv.efetuar serviços de vigilância orgânica da área compreendida pelo 
Residencial, compreendida pela portaria e triagem mediante controle e 
monitoramento de ingresso de pessoas e veículos. 

xv.receber dos associados a taxa de manutenção referentes aos serviços 
prestados, multas em geral por infrações às normas internas e 
estatutárias, taxas necessárias aos serviços prestados referentes às 
despesas ordinárias e extraordinárias para pagamento dos 
funcionários e serviços terceirizados, taxa de investimentos e outras 
referentes a todos os demais gastos necessários para a administração 
do Residencial; 

xvi.(vetado). 

Parágrafo primeiro. Os serviços prestados pela Associação, no âmbito do Residencial, 
serão complementares aos serviços de responsabilidade do Poder Público e não 
implicarão exercício de poder de polícia ou na supressão de responsabilidades dos 
Poderes Públicos, inclusive no que tange aos serviços de portaria, vigilância e de 
fiscalização de tráfego e conferência de projetos arquitetônicos. 

Parágrafo segundo. Não será imputada à Associação qualquer responsabilidade por atos 
ou fatos, delituosos ou não, casos fortuitos, acidentes ou outros, que ocorrerem na área 
interna do Residencial, que derivem direta ou indiretamente de sua atuação ou prestação 
de serviços.  

Parágrafo terceiro. A Associação prestará os serviços que se trata o caput deste artigo e 
suas alíneas, bem como outros serviços ou necessidades que se fizerem necessários ao 
desempenho das finalidades, diretamente ou através de contratação de terceiros.  

Parágrafo quarto. Sem prejuízo do disposto no parágrafo terceiro acima, a Associação 
poderá, no desempenho das suas atribuições, firmar convênios ou parcerias com os 



Poderes Públicos competentes ou com outras associações ou entidades congêneres, 
visando diminuir os custos e racionalizar a prestação de serviços.  

Parágrafo quinto. A associação não se responsabilizará por qualquer inadequação ou 
incorreção eventualmente existente nos sistemas de saneamento básico, esgoto, 
escoamento de água pluvial, energia elétrica, coleta lixo ou qualquer outro serviço 
tipicamente de natureza pública eventualmente prestado ou subsidiado pela Associação.  

Parágrafo sexto. A Associação estará autorizada embargar a obra e impedir o acesso de 
prestadores de serviços, entrega de materiais ou qualquer outro serviço para edificação e 
reforma de imóveis dentro de sua área de atuação que não estejam em conformidade com 
as normas contidas no presente Estatuto, Regimento Interno e demais normas 
complementares incluindo, mas não restringindo: associados inadimplentes, ausência de 
projetos previamente aprovados pela Prefeitura Municipal e pela Associação ou qualquer 
outra exigência legal ou prevista nas associativas.  

CAPÍTULO II 
Dos integrantes da Associação  

4. São integrantes da Associação todos os titulares, compromissários compradores, 
cessionários ou promissários cessionários de direitos sobre imóveis localizados no 
empreendimento denominado Residencial Village do Gramado, assim considerados 
também os cônjuges. 

Parágrafo Primeiro. Os compromissários compradores preterem os titulares de domínio 
nos direitos oriundos da Associação, da mesma forma que os cessionários e/ou 
promissários cessionários preterem os cedentes e/ou promitentes cedentes. 
Parágrafo Segundo. São considerados associados, diante do que dispõe o caput deste 
artigo, todos aqueles regularmente inscritos na sede da Associação até 72 horas antes da 
reunião da respectiva Assembléia Geral. 
Parágrafo Terceiro. Em relação ao quórum que define a presença dos Associados com 
direito a voto para a instalação das Assembleias Gerais, cada imóvel corresponde a um 
único Associado. O mesmo ocorre em relação a união ou recomposição de dois ou mais 
lotes contíguos, de modo a formar um ou mais lotes. Assim, cada imóvel corresponde a um 
único Associado. 
Parágrafo Quarto. É expressamente vedada a transferência de titularidade de imóveis 
integrantes da Associação que possuam débitos associativos (rateio de despesas, taxa 
extra regulamente aprovada ou multa) em aberto. 

CAPÍTULO III 
Dos direitos e deveres dos associados  

5. São direitos dos Associados: 

i. frequentar a sede associativa e demais dependências permitidas, 
usufruindo as regalias conferidas pela Associação previstas no 
Estatuto Associativo, principalmente, as dispostas no Regulamento 
Interno; 

ii. participar das Assembleias Gerais convocadas exercendo a 
prerrogativa do voto, bem como, apresentar-se para ser votado desde 
que, em ambos os casos, não esteja inadimplente em relação as 



taxas de manutenção e em relação a multas contra si aplicadas em 
razão do descumprimento de regulamentos da associação; 

iii. participar das reuniões do Conselho Fiscal e da Diretoria executiva, 
desde que seja convidado, e na condição de ouvinte, sem direito a 
voto, podendo, entretanto, se manifestar, se autorizado; 

iv. usufruir das facilidades e benefícios colocados à disposição dos 
associados. 

v. votar e ser votado, observando-se os impedimentos constantes neste 
Estatuto, no Regimento Interno e demais normas relacionadas. 

vi. sugerir e propor medidas que entender convenientes. 

vii.participar das atividades da Associação. 

viii.usufruir sua propriedade, para fins exclusivamente residenciais, 
obedecidas as normas de moralidade e bons costumes, bem como o 
presente Estatuto, Regimento Interno e demais normas relacionadas. 

ix. examinar os livros e registros e arquivos da administração da 
Associação, mediante solicitação por escrita dirigida à Diretoria, à qual 
caberá designar dia, hora, local para exame e prestação dos 
estabelecimentos pedidos.  

x. convocar a Assembleia Geral nos casos e na forma prevista neste 
Estatuto. 

Parágrafo Único. Caso a qualidade de associado recaia sobre pessoa jurídica, os direitos 
decorrentes desta condição deverão ser exercidos pelo representante legal da referida 
pessoa jurídica nominados na ata constitutiva ou de última alteração contratual, mediante 
efetiva comprovação. 

6. São deveres dos associados: 

i. observar e cumprir estrita e fielmente as disposições contidas no 
Regulamento das Restrições impostas pelo loteador, no Estatuto 
Associativo, no Regulamento Interno, no Código de Obras e demais 
normas reguladoras da Associação; 

ii. fornecer e manter atualizado, à administração informações 
necessárias ao cadastro do associado titular do imóvel, incluindo, mas 
não se restringido: CPF, documento de identidade, estado civil, 
endereço, endereço eletrônico e telefone, assim como outra 
informação posteriormente solicitada pela administração. Em caso de 
associados residentes na área do Residencial, o associado titular, se 
obriga, também, a fornecer as informações de todos os residentes do 
imóvel.  

iii. envidar esforços para a consecução das finalidades da Associação. 

iv. acatar e cumprir as deliberações das Assembleias Gerais e 
determinações da Diretoria Executiva e demais órgãos da Associação; 

v. pagar à Associação a taxa de manutenção mensal relativas aos 
serviços prestados nos prazos fixados, bem como as demais taxas, 



imposições de multas e outras dispostas neste estatuto, conforme 
aprovado em Assembléia Geral. 

vi. pagar eventual taxa suplementar, a título de despesa extraordinária, 
desde que regularmente deliberada e fixada em Assembléia Geral; 

vii.colaborar na conservação e preservação do patrimônio econômico e 
moral da Associação; 

viii.(vetado); 

ix. comparecer à Assembleia Geral regularmente convocada e votar as 
matérias objeto da convocação respectiva. 

x. não utilizar de qualquer unidade autônoma ou área da Associação 
como via de acesso para locais fora de abrangência da Associação, 
sendo obrigatório o acesso apenas pela área comum de entrada e 
saída, que se localizas na portaria.  

xi. comunicar à administração expressamente e por escrito em caso de 
alienação do imóvel a terceiros, informando os dados do proprietário 
adquirente, observando o disposto no Parágrafo Quarto do Artigo 4º.  

xii.responsabilizar-se pelos empregados, prestadores de serviços, 
colaboradores, contratados ou designados a prestar serviços no 
imóvel de titularidade do associado, independentemente do vínculo 
contratual ou não estabelecido entre o terceiro e o associado. 

xiii.informar previamente à administração todos as pessoas citadas no 
item acima, fornecendo cópias dos documentos de identidade, 
comprovante de endereço e atestado de antecedentes criminais.  

xiv.(vetado); 

xv. tratar os empregados, prestadores de serviços e demais 
colaboradores da Associação com a devida urbanidade e cortesia, 
ficando, desde já, expressamente proibido o oferecimento ou 
fornecimento de bebidas alcoólicas às respectivas pessoas em horário 
de trabalho, assim como solicitar tarefas para fins pessoais.  

xvi.tratar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal com respeito e 
cordialidade, sob pena de caracterizar infração às normas do Estatuto 
e Regimento Interno. 

xvii.preservar as áreas comuns contidas dentro da área delimitada da 
Associação, inclusive, mas não se limitando: área institucional, área 
verde, área de passagem de pedestres, sendo, portanto, vedada, em 
qualquer hipótese, a edificação nas referidas áreas.  

7. No caso de atraso nos pagamentos previstos no artigo 9ª, incidirá sobre o valor da 
taxa de manutenção e demais imposições, multa de 2% (dois por cento),correção 
monetária e juros legais desde o vencimento de cada parcela até o efetivo 
pagamento, incidindo, também, percentual de 20% (vinte por cento) correspondente 
aos honorários advocatícios, devidos pelo parte inadimplente, podendo a 
Associação, a seu critério, registrar o débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, 
conforme critério estabelecido pela Diretoria Executiva e referendado em Assembléia 
Geral.  



Parágrafo único. Havendo algum débito previsto no artigo 9º e suas alíneas, o associado 
estará impedido de transferir a titularidade do imóvel, a qualquer título que seja, devendo, 
para tanto, quitar previamente todos os débitos para que possa proceder com a 
transferência de titularidade perante a Associação.  

CAPÍTULO IV 
Das contribuições e do patrimônio   

8. O patrimônio da Associação é constituído por bens, valores e créditos existentes e 
relacionados nos livros e documentos próprios, bem como por verbas, doações e 
contribuições que lhe sejam de qualquer forma destinadas. 

9. Além do patrimônio entregue pela incorporadora e dos bens relacionados nos livros 
próprios, a Associação receberá as contribuições pecuniárias mensais e obrigatórias 
de seus membros a seguir discriminadas: 

i. contribuição dos associados para pagamento das despesas ordinárias 
e extraordinárias de cada lote ou residência, encontrado por meio de 
rateio, de acordo com os critérios definidos no presente Estatuto.  

ii. (vetado); 

iii. (vetado); 

iv. contribuição para criar um fundo de reserva, no valor de 10% (dez por 
cento) da contribuição ordinária, a ela acrescida de cobrada 
mensalmente.  

Parágrafo primeiro. O valor da contribuição indicada no inciso I deste artigo será definido 
pela Assembleia Geral, após a apresentação da proposta orçamentária a ser apresentada 
pela Diretoria e aprovada pelo Conselho Fiscal; 

Parágrafo segundo. O fundo de reserva estabelecido no inciso IV deste artigo destina-se 
a cobrir despesas urgentes e não previstas no orçamento anual da Associação, bem como 
para cobrir despesas previstas em orçamento, mas cuja arrecadação, devido ao 
inadimplente dos associados, não permita sejam honradas.  

Parágrafo terceiro. O fundo de reserva deverá ser recolhido em uma instituição bancária a 
ser determinada pela Diretoria, ficando em conta separada, não podendo o mesmo 
ultrapassar o limite de 20%(vinte por cento) das despesas previstas para a proposta 
orçamentária anual.  

Parágrafo quarto. Para efeito deste Estatuto, são consideradas como despesas ordinárias 
os gastos com portaria, área de lazer, sistema de segurança e vigilância, limpeza, 
conservação e reparação das partes e bens comuns, divisas externas, vias de circulação, 
trilhas, reparos e conservação de móveis, utensílios e equipamentos pertencentes às áreas 
comuns, e as da administração da Associação, tais como materiais, consumo de água, 
energia elétrica, salários, encargos trabalhistas, sociais e fiscais, prêmios de seguros dos 
bens comuns, tributos, dentre outros.  

Parágrafo quinto.  Para efeito de aplicação deste Estatuto, são consideradas despesas 
extraordinárias da Associação as decorrentes de aquisição de bens imóveis, obras ou 
serviços que envolvam melhorias e/ou alterações significativas da situação existente, tais 
como a construção de novas dependências nas áreas comuns, ainda, as de aquisição e 
aluguel de veículos e equipamentos para utilização específica na manutenção e segurança 
da Associação e outras autorizadas pelas Assembleias Gerais.  



Parágrafo sexto. Para efeito de cobrança de apenas uma taxa associativa (rateio de 
despesa mensal), considera-se unificados os lotes que estejam sendo utilizados por uma 
família, ou seja, a situação real, não sendo necessária a fusão das matrículas no ofício de 
registro de imóveis e nem perante o município. Quanto às contribuições cobradas pelo 
município, de acordo com a Lei 2.759, bem como as referentes a novos investimentos ou 
novas construções, serão cobradas por lote, desde que não estejam unificados junto ao 
município e ao ofício de registro de imóveis.    

  CAPÍTULO V 
Dos órgãos da Associação  

10. A Associação é constituída dos seguintes órgãos: 

i. Assembléia Geral; 

ii. Conselho Fiscal; 

iii. Diretoria Executiva; 

Parágrafo Primeiro - Incumbe a todos os órgãos da associação, dentro de sua área de 
atuação definida neste Estatuto Associativo, conjugarem esforços no sentido atingir os 
objetivos associativos, em grau máximo de excelência. 

Parágrafo Segundo – A convocação dos órgãos associativos será realizada na forma 
disposta no Estatuto Associativo, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de 
convocar qualquer um dos órgãos acima nomeados, mediante documento escrito 
endereçado ao Diretor-Presidente ou seu substituto imediato. 

Parágrafo Terceiro – Os Membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e das 
Comissões de Trabalho, não respondem pelas obrigações contraídas em nome da 
Associação em razão de ato regular de gestão, desde que no limite de suas competências 
estatutárias. Entretanto, respondem civilmente perante a Associação quando agirem com 
dolo, violação da lei, ou do Estatuto Associativo. 

Título I – Das Assembleias Gerais  
11. As Assembleias Gerais são órgãos soberanos da Associação, sendo constituídas 

por todos os associados desde que em pleno gozo de seus direitos civis e 
associativos e quites com suas obrigações estatutárias, mormente no que se refere 
ao pagamento das taxas de manutenção e multas. 

Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais reunir-se-ão:   

i. Ordinariamente: a cada dois anos, para eleição da Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal para o próximo exercício; 

ii. Ordinariamente: para aprovação da proposta orçamentária para o 
exercício seguinte pela Diretoria eleita e aprovação dos valores das 
taxas associativas, em até três meses após nomeação da Diretoria;  

iii. Extraordinariamente: sempre que a Diretoria ou Conselho Fiscal 
julgarem necessário, mediante convocação de um destes órgãos, ou 
pelos associados, nos termos deste Estatuto.  

Parágrafo Segundo – As Assembleias Gerais, Ordinária ou Extraordinária, poderão ser 
realizada presencialmente ou por meios digitais, incluindo, mas não se restringindo, os 



ambientes virtuais, sendo assegurado a cada Associado direito de se manifestarem e 
votarem. 

12. As deliberações das Assembleias Gerais obrigam aos associados, bem como os 
demais órgãos da Associação. 

Parágrafo Primeiro - As deliberações das Assembleias Gerais obrigam, inclusive, aos 
associados delas ausentes. 

Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão ser 
anuladas ou modificadas mediante deliberação em novas Assembleias Gerais, convocada 
especialmente para os fins que se destinam suas pautas de convocações. 

13. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Diretor-Presidente ou seu substituto, 
mediante edital que mencionará dia, hora e local das suas realizações, bem como, 
expressa e claramente, a ordem do dia a ser debatida. 

Parágrafo primeiro - O edital de convocação das Assembleias Gerais deverá ser enviado, 
via e-mails, fixados na portaria do Residencial e em sitio eletrônico, com antecedência de 
30 (trinta) dias da data da sua realização. Considerando válida a comunicação 
eventualmente efetivada por outros canais, inclusive, aplicativo WhatsApp. 

Parágrafo Segundo – As convocações dos associados que não residam no residencial, 
poderão ser realizadas, também, através de cartas, telegramas ou aplicativo eletrônico 
WhatsApp, individualmente ou em grupo.  

Parágrafo Terceiro – Deverão constar do Edital de Convocação, horários diferentes para a 
instalação das Assembleias Gerais, em primeira e em segunda convocação. 

Parágrafo Quarto – Entre o horário da primeira e da segunda convocação deverá 
obrigatoriamente ser observado o intervalo mínimo de meia hora (trinta minutos). 

14. As Assembleias Gerais poderão ser convocadas pelos associados mediante 
requerimento endereçado ao Diretor Presidente, desde que subscrito pelo número 
mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados que estejam em pleno gozo de seus 
direitos e quites com suas obrigações. 

15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Diretor Presidente ou seu substituto 
legal, ou na ausência deste, por qualquer Conselheiro Fiscal e serão presididas pelo 
integrante da Associação escolhido pelos associados presentes através de votação 
ou aclamação. 

Parágrafo Primeiro - O Diretor Presidente eleito convidará a seguir um Secretário e, se for 
o caso, tantos quantos forem necessários para atuarem como escrutinadores. 

Parágrafo Segundo - O Diretor Presidente, os demais Diretores e os membros do 
Conselho Fiscal não poderão ser designados para as funções acima previstas. 

16. É vedado ao associado que se encontre inadimplente quanto às taxas de 
manutenção e pagamento de multas, o direito ao voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais, sendo igualmente vedado, neste caso, o voto por procuração. 

17. Será admitido o voto por procuração particular até o máximo de 01 (um) constituinte 
por procurador nomeado, sendo vedado, portanto, em que um mesmo procurador 
represente mais de um Associado na Assembléia Geral. O procurador nomeado 
poderá representar 01 (um) constituinte proprietário de mais deum lote, tendo os 
votos correspondentes ao número de lotes do proprietário constituinte, obedecidos 
as demais regras deste Estatuto. 



18. Compete à Assembléia Geral Ordinária:  

i. eleger, nas épocas próprias, os membros efetivos da Diretoria 
Executiva; 

ii. eleger, nas épocas próprias, os membros do Conselho Fiscal; 

iii. analisar e deliberar acerca do Relatório Anual e das contas da 
Diretoria Executiva, relativos ao exercício anterior; 

iv. analisar e deliberar acerca da aprovação da previsão orçamentária 
para o ano seguinte. 

v. apreciar e votar o plano de obras e investimentos para o próximo 
exercício, quando este for menor que uma arrecadação mensal. 

Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral Ordinária instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença mínima de metade mais um dos associados, e, em segunda 
convocação, com qualquer número, ressalvado o disposto no parágrafo segundo. 

Parágrafo Segundo - Quando o plano de obras e investimentos ultrapassar a uma 
arrecadação total mensal, para sua apreciação e votação, exigir-se-á quórum qualificado 
com a presença mínima de 15% (quinze por cento) dos associados com direito a voto 
deliberando por maioria simples após conferencia do quorum de instalação. 

19. Compete à Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre qualquer assunto de 
interesse da Associação, especialmente: 

i. sobre alteração ou reforma do Estatuto Associativo  

ii. sobre alienação dos bens da Associação e constituição de ônus reais 
sobre estes, após parecer da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

iii. em última instância, apreciar, retificar e ratificar total ou parcialmente, 
as decisões da Diretoria Executiva; 

iv. durante a realização das Assembleias, interpretar dispositivos 
estatutários e resolver os casos omissos, e, se necessário, 
encaminhar suas deliberações a respeito para ratificação da 
Assembléia Geral Extraordinária seguinte; 

v. deliberar sobre dissolução da Associação; 

vi. destituir membros eleitos; 

vii.(vetado); 

viii.deliberar sobre a criação e alteração do Regulamento Interno da 
Associação. 

Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral Extraordinária instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença mínima de metade mais um dos associados, e, em segunda 
convocação, com qualquer número. 

Parágrafo Segundo - A deliberação em relação ao conteúdo do inciso “i” será tomada, 
necessariamente, maioria dos votos válidos presentes em assembléia geral convocada 
especialmente para este fim, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 

i. as alterações propostas para a reforma do Estatuto 
Associativo devem ser divulgadas para os associados com 



prazo mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data da 
Assembléia geral, não podendo haver deliberação, neste 
sentido, em primeira convocação, sem a presença de 2/3 dos 
associados. Em segunda convocação poderá ocorrer a 
deliberação com a maioria dos votos válidos dos associados 
presentes.  

ii. diante da relevância do assunto a ser deliberado, fica 
expressamente proibida à convocação deste tipo de 
Assembléia Geral para os meses de janeiro e julho. 

Parágrafo Terceiro - As deliberações em relação aos conteúdos dos incisos “ii” e “v” 
serão tomadas, necessariamente, por 2/3 (dois terços) dos votos presentes em 
assembléia geral convocada especialmente para este fim, com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

i. em relação aos assuntos acima, a Assembléia geral não 
poderá deliberar em primeira convocação sem a maioria 
absoluta dos associados e, em segunda convocação, com 
menos de 15% (quinze por cento) dos associados votantes; 

ii. diante da relevância do assunto a ser deliberado, fica 
expressamente proibida a convocação deste tipo de 
Assembléia Geral, nos meses de janeiro e julho; 

Parágrafo Quarto – (vetado) 

Parágrafo Quinto - As deliberações referentes as letras “iii”, “iv” e “viii” do artigo 22, serão 
tomadas pela maioria simples dos votos dos associados presentes com direito a voto. 

Parágrafo Sexto – (vetado) 

20. As votações nas Assembleias Gerais para eleição e/ou destituição dos membros da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, serão realizadas necessariamente, por 
escrutínio secreto. As demais votações observarão a forma que deliberar a 
Assembléia Geral. 

Parágrafo Primeiro - Sendo secreto o sufrágio, o Diretor Presidente poderá instalar uma 
ou mais mesas receptoras e apuradoras, designando-lhes presidentes e escrutinadores. 

Parágrafo Segundo – Se o número de candidatos for inferior ou igual ao de vagas, a 
eleição será por aclamação. Caso não hajam canditatos, permanecerão os mandatarios 
atuais até novas providêncais.  

21. As atas das Assembleias Gerais deverão ser registradas em Cartório no prazo 
máximo de 30(trinta) dias após as suas realizações. 

Título II – Da Diretoria Executiva  
22. A Diretoria Executiva da Associação é o órgão executivo com amplos poderes para 

praticar os atos decorrentes dessa incumbência, sendo integrada por um Diretor 
Presidente e dois Diretores Executivos, eleitos individualmente por dois anos pela 
Assembléia Geral Ordinária. 

Parágrafo Único – Os membros integrantes da Diretoria Executiva poderão ser reeleitos 
para outros mandatos, desde que devidamente eleitos em Assembléia convocada para 
este fim. 



23.  À Diretoria Executiva incumbem todos os atos de gerência administrativa, 
executiva e fiscal da Associação, competindo-lhe precipuamente: 

i. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto Associativo em 
sua totalidade e demais normas reguladoras da Associação e as 
Deliberações das Assembleias Gerais; 

ii. estimular o desenvolvimento de todas as atividades da Associação e 
tomar as providências relativas à administração da Associação, 
necessárias ao seu perfeito funcionamento e à consecução de seus 
objetivos; 

iii. promover a arrecadação dos valores devidos pelos associados, a 
título de taxa de manutenção atinentes aos serviços de limpeza, 
manutenção e vigilância, a título de multa e a outros títulos previstos 
no Estatuto Associativo, bem como efetuar os respectivos 
pagamentos aos empregados e terceiros por ela contratados; 

iv. organizar anualmente e encaminhar ao Conselho Fiscal, até o dia 28 
de fevereiro, o Relatório Anual, o Balanço Geral e a demonstração de 
Receita e Despesas do exercício anterior, acompanhado do relatório 
pormenorizado da prestação de contas de suas atividades; 

v. (vetado); 

vi. (vetado); 

vii.admitir e demitir empregados da Associação. 

viii.Aplicar as multas por infrações a este Estatuto, ao Regulamento 
Interno ou normas afins, mediante decisão colegiada dos membros 
da Diretoria, em regular reunião administrativa que deliberará sobre a 
sua aplicação, ocasião em que o associado terá o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentação de recurso ou defesa escrita; 

ix. (vetado); 

Parágrafo Único - Fica facultado à Diretoria Executiva contratar terceiros para executar 
os serviços que a Associação se obrigou. 

24. A Diretoria Executiva é integrada pelos seguintes diretores: Diretor Presidente, 
Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro. 

25. A representação ativa ou passiva da Associação será exercida pelo Diretor 
Presidente em conjunto com qualquer dos Diretores, ou, em caso de ausência ou 
impedimento do Presidente, pelo seu substituto, em conjunto com um dos demais 
Diretores. 

Parágrafo Primeiro - A Diretoria poderá, outrossim, nomear procuradores, que 
representarão a Associação, ativa ou passivamente, em Juízo ou fora dele, inclusive junto 
a estabelecimentos bancários, podendo referidos procuradores praticarem todos os atos 
previstos em mandato. 

Parágrafo Segundo - com exceção dos mandatos revestidos dos poderes da cláusula “ad 
judicia”, todos os demais expirarão no dia 31 de dezembro do ano em que forem 
outorgados. Para a constituição de procuradores, a Associação será representada na 
forma prevista no “caput” deste artigo. 



26. A Diretoria Executiva reunir-se-á extraordinariamente desde que convocada pelo 
Diretor Presidente ou pela maioria de seus membros. 

Parágrafo Primeiro - O Diretor que não comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas 
sem justificativa escrita endereçada ao Diretor-Presidente ou em caso de impossibilidade 
ao Vice-Presidente, ou a 4 (quatro) reuniões consecutivas, com justificativas não aceitas 
pela maioria simples da Diretoria, perderá automaticamente seu mandato que deverá ser 
referendado em Assembléia Geral convocada para tal fim. 

Parágrafo Segundo – A justificativa deverá ser feita em até 10 dias após a respectiva 
reunião, aplicando-se tal disposição, a todos os membros da Diretoria Executiva. 

Parágrafo Terceiro - O Diretor que perder o mandato, nos termos dispostos por este 
estatuto, ficará inelegível para qualquer Órgão da Associação, para a próxima eleição. 

Parágrafo Quarto – O comparecimento dos Diretores às reuniões será comprovado 
mediante assinatura em livro ou lista de registro de presenças. 

Parágrafo Quinto – O Diretor que se encontrar inadimplente ou que não estiver quite com 
suas obrigações estatutárias, perderá o direito a voto nas reuniões da Diretoria Executiva 
persistindo a inadimplência, verificando que esta se refere a no mínimo 3 (três) taxas, isto 
é, correspondente a 3 (três) meses, ocorrerá a perda automática do mandato, sendo que, 
neste caso, aplica-se o previsto neste Estatuto no que se refere a inelegibilidade. 

27. Compete ao Diretor-Presidente: 

i. representar a Associação, ativa e passivamente, em Juízo ou fora 
dele, em conjunto com qualquer dos demais Diretores; 

ii. representar a Diretoria Executiva nas reuniões do Conselho Fiscal, se 
convocado, e prestar esclarecimentos ou indicar outro Diretor para 
fazê-lo, quando solicitado; 

iii. convocar qualquer órgão da Associação, inclusive Assembléia ou 
reunião do Conselho Fiscal, se o Presidente deste último não atender 
a seu requerimento escrito, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do 
recebimento da respectiva solicitação; 

iv. convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

v. rubricar todos os Livros da Associação pertinentes à Diretoria 
Executiva e assinar as atas de Reuniões da Diretoria; 

vi. assinar, juntamente com o Diretor Vice-Presidente, ou no caso de seu 
impedimento justificado, com o Diretor Financeiro, todos os atos e 
documentos que envolvam transações patr imonia is ou 
responsabilidade financeira da Associação, inclusive cheques, ordem 
de pagamento, títulos de crédito e quaisquer outros contratos ou 
documentos que importem em responsabilidade da Associação; 

vii.autorizar, juntamente com o Diretor Vice-Presidente ou Diretor 
Financeiro, por escrito, a contratação de qualquer despesa em nome 
da Associação, rubricando as respectivas contas e notas, bem como 
a contratação de terceiros para executar serviços a que a Associação 
esteja obrigada; 

viii.elaborar, juntamente com os demais membros da Diretoria, o 
Relatório Anual, o Balanço Geral, a Demonstração das Receitas e 



Despesas, bem como a Proposta Orçamentária e o Plano de 
Investimentos a serem encaminhados ao Conselho Fiscal.  

ix. assinar, juntamente com Diretor Financeiro o Balanço Geral e a 
Demonstração de Receitas e Despesas; 

x. nomear em conjunto com qualquer outro Diretor, procuradores que 
representarão a Associação, em Juízo ou fora dele. 

28. Compete ao Diretor Vice-Presidente substituir, com todas as prerrogativas e 
responsabilidades, o Diretor Presidente, em caso de vacância, ausência ou 
impedimento. 

29. Compete ao Diretor Financeiro: 

i. representar a Associação, ativa ou passivamente, em conjunto com o 
Diretor Presidente, ou quem o substituir; 

ii. organizar e dirigir todos os serviços de Tesouraria; 

iii. promover a arrecadação de todas as receitas cabíveis à Associação, 
pelos serviços prestados aos associados; 

iv. assinar, juntamente com o Diretor-Presidente, ou quem o substituir, 
todos os atos  e documentos que envolvam transações patrimoniais 
ou responsabilidade financeira da Associação, inclusive cheques, 
ordem de pagamento, títulos de crédito e quaisquer outros contratos 
ou documentos que importem em responsabilidade da Associação; 

v. ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valores em espécie 
pertencentes a Associação; 

vi. manter em depósito bancário, ou em aplicação em papéis do 
mercado financeiro, que tenham pronta liquidez, os fundos 
disponíveis da Associação, mantendo liquidez em caixa estritamente 
o quanto a Diretoria entender conveniente para a manutenção do dia 
a dia da rotina da Associação. 

vii.efetuar, mediante documento regular assinado pelo diretor 
responsável, o pagamento de despesas previamente autorizadas; 

viii.efetuar o pagamento dos serviços executados por terceiros 
contratados pela Diretoria Executiva; 

ix. tomar as medidas cabíveis para cobrança amigável ou judicial de 
quaisquer créditos da Associação; 

x. apresentar à Diretoria Executiva, mensalmente, balancete do 
movimento financeiro da Associação, assim como relação das 
responsabilidades ativas e passivas da Associação, vencidas e não 
realizadas, bem como as que estiverem por vencer; 

xi. elaborar e assinar, na forma e prazos previstos neste Estatuto, o 
Relatório Anual, Balanço Geral, Demonstração de Receita e 
Despesas, bem como a Proposta Orçamentária e o Plano de 
Investimentos a serem encaminhados ao Conselho Fiscal. 



xii.proceder à escrituração contábil e financeira da Associação, por si, 
por funcionários da Sociedade ou por terceiros, entretanto, sempre 
sob sua supervisão e responsabilidade; 

30. Os membros da Diretoria Executiva, durante o exercício do mandato farão jus a 
isenção da taxa associativa ordinária mensal (rateio de despesas ordinárias), 
devendo, no entanto, manterem-se adimplentes com as demais taxas 
eventualmente cobradas.  

31. O Diretor-Presidente, durante o exercício do mandato fará jus a uma ajuda de custo 
mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo por mês, os demais membros da 
Diretoria e do Conselho Fiscal não receberão nenhum pagamento correspondente 
às atividades no exercício do mandato, caracterizando-se tais função de caráter 
voluntário visando o bem comum do Residencial. 

Título III – Do Conselho Fiscal 
32. O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente, 

todos eles associados da Associação, os quais serão eleitos individualmente pela 
Assembléia Geral, com mandato de 2 (dois) anos. 

Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal será dirigido por seu presidente eleito 
anualmente entre seus membros, no ato da posse, o qual representará o referido órgão e 
procederá as convocações de suas reuniões. 

Parágrafo Segundo - Os suplentes substituirão os efetivos em seus impedimentos, 
ausências ou licenças, assumindo o cargo o suplente que recebeu maior numero de votos 
na Assembléia Geral e assim por diante, respeitando–se a ordem de votos recebida em 
Assembléia Geral. 

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo vacância total dos membros do Conselho Fiscal, será 
convocada Assembléia Geral para nova eleição, que deverá ser convocada no prazo 
maximo de 15 (quinze dias da data do ocorrido. 

33. Ao Conselho Fiscal compete: 

i. examinar mensalmente, os livros, documentos e balancetes 
encaminhados pela Diretoria Executiva, emitindo parecer em Livro 
próprio, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o seu recebimento; 

ii. examinar, anualmente, o Relatório Anual, Balanço Geral, 
Demonstração das Receitas e Despesas, bem como, as contas, a 
Proposta Orçamentária e o Plano de Investimentos elaborados pela 
Diretoria Executiva, emitindo em livro próprio parecer sobre tais 
documentos. 

iii. praticar todos os atos de fiscalização permitidos por Lei e pelo 
Estatuto, no cumprimento de suas funções. 

iv. o membro do Conselho Fiscal que não comparecer a 03 (três) 
reuniões ordinárias durante o ano, perderá automaticamente o 
mandato; 

v. (vetado); 

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal, reunir-se-á ordinariamente 05 (cinco) vezes ao ano 
por ocasião do exame trimestral dos livros, documentos e balancetes apresentados pela 
Diretoria Executiva, acompanhado de parecer da auditoria. 



34. Ao Conselho Fiscal compete, outrossim convocar Assembléia Geral, se o Diretor 
Presidente não o fizer no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data do recebimento 
da solicitação feita pelo próprio Conselho.   

35. Estão impedidos de serem eleitos para o Conselho Fiscal associados que possuam 
vínculo de parentesco até terceiro grau com membros da Diretoria Executiva; 

36. A prestação de contas da Associação observará, os seguintes critérios: 

i. os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras 
de Contabilidade; com registro dos livros diários junto ao Cartório de 
Títulos e Documentos. 

ii. a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do 
exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações 
financeiras da Associação, após a aprovação pela Assembléia Geral 
Ordinária na forma do art.59 do Código Civil. 

(vetado); 

Título IV – Das Comissões de Trabalho  
37. (vetado) 

Parágrafo Primeiro – (vetado) 

Parágrafo Segundo – (vetado) 

Parágrafo Terceiro  – (vetado) 
CAPÍTULO VI 

Do Exercício Social e do Balanço   
38. O exercício social coincide com o ano civil e é disciplinado pelo orçamento. A 

proposta orçamentária será elaborada pela Diretoria Executiva, consignando as 
previsões de receitas e despesas apresentadas ao Conselho Fiscal no prazo 
previsto neste Estatuto.  

i. no mês de outubro deverá ser apresentado o Plano de Investimentos, 
bem como a proposta de substituição de bens e equipamentos 
depreciados pelo uso. 

ii. no mesmo período deve ser apresentado a Proposta Orçamentária 
para vigorar no ano seguinte. 

Parágrafo Primeiro - Não sendo apresentada a proposta do orçamento em tempo hábil 
poderá o Conselho Fiscal determinar o envio do orçamento anterior devidamente 
reajustado com base no INPC da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

Parágrafo Segundo - A não aprovação da Proposta Orçamentária pela Assembléia Geral 
importará na repetição da proposta orçamentária do ano imediatamente anterior, 
devidamente reajustada, na forma regulada no parágrafo anterior, após a deliberação da 
Assembléia Geral. 

39. A receita da Associação será oriunda dos pagamentos efetuados pelos associados 
a título de taxa de manutenção, pelos serviços prestados pela Associação e 
contribuições, doações e rendas eventuais. 

Parágrafo Primeiro – Nos casos de inadimplência para os pagamentos das taxas de 



manutenção, taxa de aprovação de plantas, multas, e outras estipuladas no artigo 7 do 
estatuto ou de qualquer valor devido para a Associação, o associado arcará com juros de 
mora fixados em 1% ao mês desde cada vencimento das parcelas, multa de 2% (dois por 
cento) e correção monetária legal, além de custas judiciais, honorários advocatícios no 
percentual de 20%, e demais despesas extrajudiciais incorridas pela Associação para a 
satisfação do seu crédito. 

Parágrafo Segundo – Os honorários advocatícios na hipótese de cobranças extrajudiciais 
ou judiciais serão pagos pelo associado inadimplente no percentual de 20% (vinte por 
cento) do valor cobrado. 

40. As despesas da Associação abrangerão com os devidos detalhes, as revisões de 
pagamentos dos empregados da Associação, provisões para encargos futuros, os 
pagamentos de serviços a serem executados por terceiros contratados pela 
Diretoria Executiva, os custos com a conservação normal dos bens do patrimônio 
da Associação, as compras de bens de uso perecíveis e sua substituição, os gastos 
decorrentes da existência da Associação, seu funcionamento e sua administração. 

41. O Conselho Fiscal examinará a Proposta Orçamentária em vigor, emitindo parecer 
e enviando-o à Assembléia Geral, competindo à Diretoria Executiva, diligenciar para 
o seu rigoroso cumprimento após a sua aprovação.  

42. Excepcionalmente, a Proposta Orçamentária poderá ser suplementada no decurso 
do exercício por deliberação do Conselho Fiscal e mediante proposta e solicitação 
fundamentada da Diretoria Executiva, acompanhada de exposição da situação 
econômico-financeira da Associação, submetendo-se à apreciação da Assembléia 
Geral. 

Parágrafo primeiro - Havendo acréscimo nas despesas, a proposta indicará recursos 
para a respectiva cobertura. 
Parágrafo Segundo - Excepcionalmente, serão admitidos serviços de emergência não 
previstos no orçamento. Em ocorrendo o fato, e desde que seu custo seja superior a 25 
(vinte e cinco) vezes o valor da taxa de manutenção do lote padrão, deverá ser ele 
comunicado ao Conselho Fiscal para que este, no prazo de 5 (cinco) dias, se reúne 
extraordinariamente se reúna com a Diretoria Executiva para apreciação e deliberação da 
matéria.  
43. Anualmente, em 31 de dezembro de cada ano, será elaborado um Balanço Geral 

com a respectiva demonstração de Receita e Despesa do exercício que se encerra. 

CAPÍTULO VII 
Do Plano de Investimentos  

44. (vetado) 

Parágrafo Único –  (vetado). 

45. (vetado). 

46. (vetado) 

i. (vetado); 

ii. (vetado); 



iii. (vetado); 

Parágrafo primeiro - (vetado); 

Parágrafo Segundo - (vetado); 

Parágrafo Terceiro - (vetado); 

CAPÍTULO VIII 
Do processo eleitoral  

47. A Diretoria e o Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembléia Geral para mandato 
com duração de 2 (dois) anos.  As eleições deverão ser convocadas com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, constando no edital de convocação a data, 
local e horário da Assembléia.  

48. Todos os associados poderão concorrer aos cargos da Diretoria Executiva ou do 
Conselho Fiscal desde que preenchidos tais requisitos: 

i. estar adimplentes com todas as obrigações financeiras perante a 
Associação, há pelo menos dois meses antes da realização da 
Assembléia; 

ii. não estar em processo de pagamento de acordo judicial ou 
extrajudicial para acerto de taxas e despesas anteriormente em 
atraso; 

iii. não estar contestando ou sendo cobrando em juízo ou 
administrativamente em relação a débitos oriundos de despesas 
ordinárias ou extraordinárias, incluindo aquelas lançadas a título de 
multas ou penalidades irrecorríveis junto a Associação, nos termos 
deste Estatuto, do Regimento Interno e demais normas afins.; 

iv. Ser reconhecidamente idôneo, não responder na condição de réu em 
ação de cobrança ou de cunho criminal perante qualquer órgão 
judicial, apresentar certidão negativa de protestos ou inscrição em 
órgão de proteção ao crédito.  

49. Os associados interessados em concorrer aos cargos de Diretoria deverão 
apresentar por escrito chapa que preencha todos os cargos, no prazo de 30 dias 
anteriores à data da eleição, constando nome completo e assinatura dos 
candidatos, com firma reconhecida em cartório. 

50. Os associados interessados em concorrer aos cargos de Conselho Fiscal deverão 
apresentar candidatura individual, por escrito, no prazo de 30 dias anteriores à data 
da eleição, constando nome completo e assinatura. 

51. Os candidatos interessados em concorrer aos cargos da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal deverão apresentar os seguintes documentos: 

i. Certidão negativa de distribuição de ação cível e criminal emitida pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 



ii. Certidão de antecedentes criminais, emitida pela Polícia Civil de 
Minas Gerais; 

iii. extrato de consulta ao CPF perante o SPC e o Serasa; 

iv. cópias dos documentos de identidade, CPF e comprovante de 
endereço; 

52. Caso não haja inscrições suficientes para os cargos do Conselho Fiscal, será 
facultado à Diretoria Executiva: 

i. nomear os membros do cargo em aberto em posterior reunião da 
Diretoria Executiva; 

ii. propor a votação por aclamação dos membros para os cargos em 
aberto, na mesma Assembleia convocada para eleição. 

Parágrafo primeiro.  Em ambos os casos previstos nos incisos “i” e “ii” do presente artigo, 
os membros nomeados pela Diretoria Executiva ou por aclamação deverão preencher 
todos os requisitos imprescindíveis para candidatura previstos neste Estatuto.   

Parágrafo segundo. A administração terá o prazo de 10(dez) dias após recebida a 
descrição da chapa formada manifestar-se e dar conhecimento por escrito diretamente ao 
candidato que concorra à Diretoria da Associação a existência de qualquer irregularidade 
ou inelegibilidade de algum dos candidatos ali constantes. 

Parágrafo terceiro. A chapa que for notificada de eventual irregularidade que a torne 
inelegível terá o prazo de 10 (dez) dias para regularizar a situação, sob pena de ser 
considerada inapta a participar do certame.  

Parágrafo quarto. Os candidatos interessados em concorrer aos cargos de membro do 
Conselho Fiscal deverão apresentar os seguintes documentos: 

iii. Certidão negativa de distribuição de ação cível e criminal emitida pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 

iv. Certidão de antecedentes criminais, emitida pela Polícia Civil de 
Minas Gerais; 

v. extrato de consulta ao CPF perante o SPC e o Serasa; 

vi. cópias do documento de identidade e CPF; 

53. A administração da Associação deverá tornar pública as chapas e os candidatos 
afixando relação na portaria de forma visível.  

54. As votações se darão mediante identificação dos eleitores e assinatura em lista 
previamente organizada, com a colocação de voto em urna, sob a supervisão de, 
no mínimo 3 (três) associados, facultada a presença de um fiscal para cada chapa 
registrada.  

55. A coleta dos votos será realizada no recinto da Associação ou em local que melhor 
atende às necessidades e possibilite maior segurança ao processo eleitoral, 
podendo ser utilizada uma ou mais urnas, por um período de até 03(três) horas. A 
diretoria que se encontre na administração deverá escolher local para realização do 
certam, caso não seja o mesmo efetivado nas dependências da Associação. 

56. Cada chapa regularmente inscrita poderá nomear um fiscal para acompanhar os 
trabalhos e apuração dos votos. O fiscal deverá ser associado, estar em dia com o 



pagamento de suas obrigações associativas e possuir reconhecida idoneidade 
moral.  

CAPÍTULO IX 
Das Disposições Gerais e Transitórias   

57. Cada chapa regularmente inscrita poderá nomear um fiscal para acompanhar os 
trabalhos e apuração dos votos. O fiscal deverá ser associado, estar em dia com o 
pagamento de suas obrigações associativas Parágrafo Único – O valor 
correspondente ao fundo de reserva, definido por Assembléia Geral, não poderá ser 
utilizado à título de taxa de investimento. 

58. A Associação somente se dissolverá mediante deliberação em Assembléia Geral 
Extraordinária especialmente convocada para este fim, por decisão favorável de 2/3 
(dois terços) dos votos dos associados presentes na Assembléia Geral. 

Parágrafo Primeiro – (vetado). 

Parágrafo Segundo - Em nenhuma hipótese, o patrimônio social poderá ser partilhado 
entre os associados. 
59. O patrimônio da Associação é constituído pelos bens móveis e imóveis, adquiridos 

por compra ou doação, e, assim também, pelos demais valores que vierem a 
compor tal patrimônio, a título de contribuição de associados ou de terceiros. 

Parágrafo Único - A alienação de bens imóveis e a constituição de ônus reais de garantia 
sobre bens associativos dependem de prévia autorização de Assembléia Geral 
especialmente convocada para tal fim. 

60. Todos os cargos eletivos previstos nestes Estatutos somente poderão ser 
preenchidos por pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, proprietários, 
titulares de direitos, compromissários compradores, cessionários ou promissários 
cessionários de direitos sobre imóveis localizados na Associação Residencial 
Village do Gramado, devidamente registrados como associados em Livro próprio. 

61. Os associados integrantes desta Associação declaram que conhecem os termos da 
Lei Municipal 2.759 de 2007, da qual se originou o decreto de concessão e uso da 
área pública integrante do Residencial. Os proprietários de lotes confrontantes 
(divisa) com a via pública se obrigam à construção de um muro divisório em altura 
mínima de 1,80m de altura, respeitando o padrão construtivo do condomínio.  

Parágrafo único – Os Associados se obrigam e se comprometem a fazer o pagamento do 
valor cobrado do Direito de Uso das áreas, nos termos deste estatuto e do fixado na Lei 
Municipal 2.759/2007, os quais deverão ser lançados junto com a cobrança das taxas de 
manutenção das despesas associativas.  

62. Este Estatuto Associativo passa a vigorar imediatamente após seu registro. 

Lagoa Santa/MG, 31 de julho de 2020. 

Diretor Presidente  
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLAGE DO GRAMADO 
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