
SCRP - Sociedade Civil Residencial Poente 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL de 06.12.2003 

CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVOS E DURAÇÃO  

Art. 1º - Sob a denominação de SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE, 
SCRP, fica constituída uma Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que se regerá 
pelo presente Estatuto e pela legislação específica.  

Art. 2º - A sede da SOCIEDADE situar-se-á na portaria do LOTEAMENTO 
RIVIERA DO POENTE, localizado na Avenida Poente s/nº, na cidade de Alvorada 
do Sul, Estado do Paraná, com site WEB oficial no domínio da internet sob nome 
www.rivieradopoente.com.br. 

 Art. 3º - A SOCIEDADE terá como finalidade à administração das áreas públicas, 
equipamentos, serviços etc., que possui ou venha possuir, concessão de uso, do 
LOTEAMENTO RIVIERA DO POENTE, e nas frações ideais e demais de sua 
propriedade, cabendo-lhe:  

I – zelar pela obediência às normas constantes deste Estatuto, do Regulamento 
Interno e das restrições impostas ao empreendimento; 

 II – efetuar diretamente, ou através de profissionais ou empresas especializadas, 
os serviços de manutenção e conservação das áreas, infra-estrutura e 
benfeitorias, portaria, jardins e áreas verdes, bem como o auxílio aos 
ASSOCIADO(A)S na vigilância da área comum e exclusiva de todo o Loteamento 
e demais serviços necessários à manutenção da SOCIEDADE; 

 III – envidar todos os esforços no sentido de obter bom relacionamento e 
entendimento entre os ASSOCIADO(A)S, proprietários ou usuários de lotes;  

IV – demais previsões eventualmente existentes na cláusula décima do contrato 
padrão de compromisso de compra e venda do Loteamento;  

Parágrafo único – A SOCIEDADE representa cada adquirente de lote, como 
também, sob a mesma designação, todo o Loteamento, em suas relações 
recíprocas e com terceiros.  

Art. 4º - O imóvel que constitui o loteamento fechado RIVIERA DO POENTE, tem 
área de 873.342,35 m², devidamente descrita e caracterizada no memorial levado 
a registro, e localiza-se na zona de expansão urbana do Município de Alvorada do 

http://www.rivieradopoente.com.br.


Sul, Estado do Paraná, devidamente matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Bela Vista do Paraíso – PR, sob o nº 8573.  

Parágrafo Primeiro – O loteamento RIVIERA DO POENTE compreende 
inicialmente 23 (vinte e três) quadras com 401 (quatrocentos e um) lotes, com 
aprovação da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul. Foram implantados, até 
esta data, 344 (trezentos e quarenta e quatro) lotes, restando 57 (cinquenta e 
sete) lotes para a próxima etapa.  

Parágrafo Segundo – A medida que os lotes remanescentes forem implantados, 
estarão automaticamente inseridos na Sociedade para todos os efeitos legais, 
passando os seus proprietários a usufruir dos benefícios e se sujeitar às 
obrigações e regulamentos da Sociedade Civil Residencial Poente.  

Art. 5º – O loteamento RIVIERA DO POENTE foi autorizado pelo IAP – Instituto 
Ambiental do Paraná, consoante Licença de Instalação nº 07254 de 03 de 
dezembro de 2002 e Licença de Operação nº 2704 de 05 de setembro de 2003.  

Art. 6º - A duração da SOCIEDADE é por prazo indeterminado.  

CAPÍTULO II  

DAS ÁREAS, BENS COMUNS, PARTICULARES E PÚBLICOS  

Art. 7º - Para as finalidades previstas neste Estatuto, considera-se:  

I – como bens particulares: a) o lote com as benfeitorias ou construções que ali 
vierem a ser implantadas;  

II - Como bens da SOCIEDADE para uso de todos os proprietários ou titulares de 
direito de aquisição do(s) lote(s):  

a) As vias de circulação, jardins, praças e áreas verdes e áreas de lazer 
constantes do projeto;  

b) Portaria, Área de Serviços e Clube com suas dependências e jardins;  

c) Sistema de captação, adução, armazenamento e distribuição de água potável 
com a infraestrutura própria instalada; 

d) Rede de energia elétrica;  

e) Rampas, píeres flutuantes e trapiches de acesso à Represa de Capivara;  

f) os móveis, utensílios, equipamentos, academia ao ar livre, máquinas e veículos 
e tudo mais que vier a ser adquirido pela SOCIEDADE. 



Parágrafo Único Os bens da Sociedade poderão ser retirados ou modificados 
desde que aprovado em Assembleia Geral com publicação de pauta detalhada 
relativa a esta deliberação. 

CAPÍTULO III  

DOS ASSOCIADO(A)S, DEVERES E DIREITOS  

Art. 8º – São reconhecidamente ASSOCIADO(A)S todos(as) aqueles(las) que 
forem legítimos(as) proprietários(as) ou titulares dos direitos de aquisição de lotes 
no loteamento RIVIERA DO POENTE, inclusive seus herdeiros e/ou sucessores 
legais.  

Art. 9º – Os membros da SOCIEDADE respondem subsidiariamente pelas 
obrigações da Sociedade.  

Art. 10º – São direitos dos(as) ASSOCIADO(A)S(as): 

 I – usar, gozar e dispor de sua propriedade exclusiva como residência familiar, 
respeitadas entretanto, as estipulações legais, deste ESTATUTO SOCIAL e do 
REGULAMENTO INTERNO, de forma a não prejudicar igual direito dos demais e 
sobretudo a não comprometer a segurança ou o bem estar e convívio dos 
associados; 

 II – freqüentar as áreas comuns e suas benfeitorias conforme seu destino e sobre 
elas exercer todos os direitos, mantendo-se afeto às obrigações que lhe são 
inerentes;  

III – tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando, quando apto a 
tanto, os assuntos que nelas forem tratados; 

 IV – eleger e ser eleito, na forma deste Estatuto;  

V – solicitar à Diretoria a convocação de Assembleia Geral, através de 
requerimento assinado e devidamente protocolado junto à SOCIEDADE, com 
assinaturas que representem no mínimo 1/3 (um terço) dos votos da mesma;  

VI – formular sugestões e reclamações por escrito e no horário comercial.  

Art. 11 - São deveres dos ASSOCIADO(A)S:  

I – cumprir e fazer cumprir fielmente as disposições deste Estatuto, as resoluções 
dos poderes constituídos da SOCIEDADE e o seu Regulamento Interno; 

 II – efetuar o pagamento das taxas de manutenção e contribuição, relativas às 
despesas comuns e extraordinárias, na forma estabelecida neste Estatuto;  



III – acatar as decisões do Presidente da SOCIEDADE, inclusive as 
determinações e avisos especiais que por ele forem adotados para os casos 
omissos neste Estatuto e no Regulamento Interno; 

 IV – zelar pela SOCIEDADE, por seus bens, por seus serviços e pelo seu bom 
nome, contribuindo para que o convívio entre os ASSOCIADO(A)S seja 
harmônico.  

V – cumprir com as normas e leis vinculadas à manutenção ou infraestruturais do 
Município de Alvorada do Sul/PR. 

VI – não lançar lixo, entulho, ou qualquer tipo de detrito em lote próprio ou alheio 
ou em área comum da Sociedade, ainda que autorizado pelo seu proprietário;  

VII – respeitar os dias e horários pré-determinados abaixo para: 

a) entregas de seus materiais de construção das 07:00 as 18:00 horas em 
dias úteis e aos sábados nos casos em que não acarretar ruídos 
excessivos ou uso de máquinas das 07:00 às 12:00 horas, proibidos nos 
dias contidos na alínea “c)” deste item. 

b) serviços de obras ou reformas das 07:00 as 18:00 horas em dias úteis e 
horário de verão prolongados até 19:00 horas. 

c) trabalhos de manutenção de sua residência ou jardinagem efetivados pelo 
próprio condômino aos sábados sem uso de máquinas pesadas das 10:00 
às 16:00 horas; 

d) suspensão temporária de obras e reformas em domingos, feriados normais, 
feriados prolongados, carnaval, páscoa e recesso de final de ano entre 
natal e ano novo(dia 23 de Dezembro a 03 de Janeiro).  

VIII – responsabilizar-se por quaisquer danos relativos a seus prestadores de 
serviços, entregadores, fornecedores, convidados, locatários permanentes e 
comodatários, quando estes não os ressarcirem. 

IX – colaborar com a administração da sociedade, não adentrando prestadores de 
serviços sob suas companhias em dias e horários não autorizados.   

X – não construir qualquer tipo de barreira, cercas ou muros nas divisas ou 
confrontações das áreas de preservação permanente. 

XI – efetivar o plantio de árvores na área de preservação permanentes adjacentes 
a seus lotes de acordo com as instruções do órgão ambiental e tipos de 
vegetações autorizadas. 



XII – Aceitar designação formal para composição de Comissão de Obras ou Mesa 
Eleitoral e de Apurações para trabalhos ordinários e extraordinários. 

 

CAPÍTULO IV  

DO PATRIMÔNIO  

Art. 12 – O patrimônio social será constituído das contribuições taxas de 
mensalidades dos ASSOCIADO(A)S, outras taxas aprovadas em Assembleia, 
doações, subvenções e legados, e dos bens móveis e imóveis que forem 
adquiridos pela SOCIEDADE.  

Art. 13 – A alienação, hipoteca, penhor, venda ou permuta dos bens patrimoniais 
da SOCIEDADE, com valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, caberá 
somente à Assembleia Geral Extraordinária, convocada especificamente para tal 
fim, observada aprovação da maioria dos presentes.  

Parágrafo 1° Excetuam-se desta regra os bens de pequeno valor, que também 
não possuam valor histórico e/ou afetivo, que necessitarem de substituição por se 
encontrarem danificados ou obsoletos ou que houverem se transformado em 
sucata.  

Parágrafo 2 ° Através de inventário oficial, para fins de regularização do acervo 
patrimonial, a Diretoria poderá determinar a baixa de bens considerados ociosos, 
antieconômicos ou irrecuperáveis. 

I ) Para fins de baixa entenda-se a classificação dos bens a seguir: 

a) Ocioso: quando apesar de estar em perfeitas condições físicas, 
não esteja sendo aproveitado nas atividades da sociedade; 

b) Antieconômico: quando sua manutenção for onerosa, 
ultrapassando cinquenta por cento de seu valor de mercado, e 
ainda assim seu rendimento continuar precário, em virtude de uso 
prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. 

c) Irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado par ao fim a 
que se destina devido a perda de suas características ou em 
razão de inviabilidade econômica de sua recuperação. 

 

Parágrafo 3° Quando decidida a baixa de bens relevantes incorporados ao 
patrimônio, estes poderão sair do acevo através de venda, permuta, doação, 
inutilização em razão de sua natureza e risco. 



 

 

 

CAPÍTULO V  

DA ADMINISTRAÇÃO  

Art. 14 – São órgãos da Administração da SOCIEDADE:  

a) Assembleia Geral;  

b) Diretoria;  

c) Conselho Fiscal;  

Art. 15 – Os ASSOCIADO(A)S que fizerem parte dos órgãos da administração da 
SOCIEDADE não terão direito a qualquer remuneração exceto por deliberação da 
Assembleia Geral. 

Parágrafo Único.  Não poderá participar ou permanecer ou participar dos órgãos 
da Administração, os associado(a)s inadimplentes. 

 

SEÇÃO I  

DA ASSEMBLEIA GERAL  

Art. 16 – A Assembleia Geral é o órgão soberano da SOCIEDADE e será 
constituída pela reunião dos ASSOCIADO(A)S em pleno gozo de seus direitos 
sociais.  

Art. 17 – A Assembleia Geral será ordinária ou extraordinária e convocada na 
forma do presente Estatuto. 

 Art. 18 – A convocação da Assembleia Geral far-se-á através de edital afixado em 
lugar visível aos ASSOCIADO(A)S e através de edital resumido publicado em 
jornal de circulação na cidade de Londrina, Estado do Paraná, com antecedência 
mínima de 7 (sete) dias úteis, observando-se as seguintes condições: 

 I – o edital indicará dia, hora, local e pauta dos trabalhos; 



 II – a Assembleia Geral será instalada no dia, hora e local determinados no edital, 
com a presença de mais da metade dos ASSOCIADO(A)S, ou meia hora após, 
com os associado(a)s presentes; 

 III – a presença dos(as) ASSOCIADO(A)S ou de seu herdeiros representantes 
será registrada mediante assinatura em livro próprio;  

IV – a Assembleia Geral será dirigida pelo Presidente da SOCIEDADE; na 
ausência ou impedimento deste, pelo seu substituto imediato; na ausência ou 
impedimento de ambos, por ASSOCIADO indicado pelo plenário;  

V – logo após a instalação, será completada a formação da mesa que dirigirá os 
trabalhos, dela podendo fazer parte qualquer ASSOCIADO, a convite do 
Presidente da Assembleia Geral;  

VI – o Presidente da Assembleia Geral indicará o Secretário, escolhido dentre os 
membros designados para a mesa diretora; 

VII – as resoluções serão limitadas aos assuntos constantes da pauta publicada 
no edital de convocação.  

VIII – A Diretoria terá 15 dias, contados da data da realização da Assembleia, para 
Publicação de resultado ou Ata em Site oficial da sociedade e em edital da 
Portaria de Recepção. 

Art. 19 – As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria simples de 
votos, salvo nos casos em que for exigida, nos termos deste Estatuto, quórum 
diferenciado e obrigará a todos os ASSOCIADO(A)S, inclusive àqueles que a ela 
não comparecerem. Em qualquer caso, mediante deliberação dos presentes, a 
votação poderá ser: 

 I – simbólica ou por aclamação;  

II – nominal;  

III – por escrutínio secreto.  

Parágrafo 1º – No caso de eleição e sobre assuntos pessoais, a votação só 
poderá se processar por escrutínio secreto. Para efeito deste Estatuto serão 
considerados assuntos pessoais os relacionados com a conduta e o decoro dos 
ASSOCIADO(A)S no interior do Loteamento e demais assuntos que a sua 
natureza assim exija.  

Parágrafo 2° Em Assembleias Gerais Ordinárias, cada propriedade terá direito a 
um voto, direto do(a) proprietário(a) ou na falta deste, de seu cônjuge e não 



havendo os dois primeiros, de um de seus herdeiros mediante apresentação de 
declaração simples dos titulares ausentes. 

a) O voto por procuração somente será permitido se o outorgado for 
cônjuge ou companheiro, ou parente em linha reta até o primeiro grau. 

Art. 20 – As decisões da Assembleia Geral só poderão ser alteradas ou revogadas 
por outra Assembleia Geral ou por decisão judicial, no caso de ilegalidade e/ou 
afronta a este estatuto.  

SEÇÃO II  

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

Art. 21 – A Assembleia Geral Ordinária será realizada, dentro do período de 01 a 
30 de novembro, para: 

 I – anualmente, a fim de examinar e aprovar as contas da SOCIEDADE e a 
previsão orçamentária; e 

 II – bienalmente, a fim de eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.  

SEÇÃO III  

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS  

Art. 22 – As Assembleias Gerais Extraordinárias realizar-se-ão a qualquer tempo, 
convocadas para deliberar sobre as matérias não previstas no artigo anterior.  

Art. 23 – Compete à Assembleia Geral Extraordinária a aprovação do presente 
Estatuto, eventuais alterações do mesmo ou aprovação de outro e decidir sobre 
situações emergenciais que não possam aguardar a realização de Assembleia 
Geral Ordinária.  

Parágrafo único – Os membros da Diretoria da SOCIEDADE poderão ser 
destituídos de suas funções em Assembleias Gerais Extraordinárias, 
especialmente convocadas para essa finalidade, por maioria dos votos entre os 
presentes. A mesma Assembleia que destituir membro da diretoria da 
SOCIEDADE dar-lhe-á substituto.  

SEÇÃO IV  

DA DIRETORIA  

Art. 24 – A Diretoria da SOCIEDADE será composta dos seguintes cargos:  

a) Presidente;  



b) Vice-Presidente;  
c) Primeiro Tesoureiro;  
d) Segundo Tesoureiro;  
e) Primeiro Secretário e 
f) Segundo Secretário.  

Art. 25 – O mandato da SOCIEDADE será de 02 (dois) anos, permitida a 
reeleição, estendendo-se o mandato de seus membros até a posse dos novos 
diretores eleitos.  

Art. 26 – O diretor que se demitir não poderá abandonar as funções de seu cargo 
até que a SOCIEDADE dê posse a seu substituto, salvo se esta não o fizer na 
primeira reunião subseqüente ao pedido de demissão.  

a) Assumirá o cargo do Presidente em caso de abandono deste, o(a) Vice-
Presidente e assim subindo as sucessões de acordo com os cargos e 
caso não haja aprovação de substituições por Assembleia durante a 
gestão, deve-se, no prazo de 15 dias,  ser convocada imediatamente 
novas eleições em caso de impossibilidade de permanência de pelo 
menos 3(três) membros da Diretoria a compor a Presidência, Tesouraria 
e Secretaria.  

 Art. 27 – Os membros da SOCIEDADE não respondem pessoalmente pelas 
obrigações contraídas em nome da entidade, na prática de ato irregular de sua 
gestão, mas assumem responsabilidade pelos prejuízos que causarem em virtude 
de infração a este Estatuto ou da lei.  

Art. 28 – Compete ao Presidente:  

a) representar os interesses da SOCIEDADE perante as repartições públicas 
federais, estaduais, municipais e empresas concessionárias ou permissionárias de 
serviços públicos, assim como perante as demais pessoas físicas ou jurídicas;  

b) representar a SOCIEDADE ativa e passivamente, em qualquer juízo, juizado, 
instância, tribunal e ainda fora dele, constituindo advogados, podendo para tanto 
outorgar-lhes os poderes da cláusula “ad juditia”, com limites específicos para 
cada caso;  

c) representar, juntamente com o Primeiro Tesoureiro, a SOCIEDADE perante 
estabelecimentos bancários, abrindo e movimentando contas;  

d) nomear, contratar, fiscalizar e demitir funcionários quando julgar conveniente, 
respeitadas as disposições legais em vigor;  



e) contratar empresas prestadoras de serviço e distratar quando julgar 
conveniente ou acatando eventual decisão de Assembleia Geral;  

f) advertir, verbalmente ou por escrito, o ASSOCIADO que infringir as disposições 
deste Estatuto e seu Regulamento Interno, bem como aplicar qualquer tipo de 
penalidade prevista em lei, neste Estatuto e no Regulamento Interno;  

g) convocar as Assembleias e prestar contas à Assembleia Geral Ordinária;  

h) zelar pelo patrimônio da SOCIEDADE, interpretar e resolver os casos omissos 
neste Estatuto;  

i) acatar e fazer executar as deliberações das Assembleias;  

j) manter o Regulamento Interno da SOCIEDADE, dentro dos limites e regras aqui 
dispostos, valendo de pronto as suas decisões, salvo se vierem a ser revogadas 
ou alteradas pela Assembleia Geral;  

k) mandar executar quaisquer consertos ou reparos de vulto, de caráter urgente, 
nas instalações, eventual ou acidentalmente danificados, independentemente de 
consulta aos ASSOCIADO(A)S;  

l) contratar empresa para exploração do sistema de abastecimento, adução, 
armazenamento e rede de distribuição de água potável, concedendo-lhe direito de 
utilização sobre todos os maquinários, utensílios etc. do referido sistema;  

m) contratar empresa ou pessoa física para exploração de restaurante, caso 
venha a SOCIEDADE a ser proprietária de instalações físicas com esta finalidade;  

n) exercer todos os demais direitos, cumprindo os deveres especificados neste 
Estatuto e no Regulamento Interno.  

Art. 29 – Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em todos os seus 
impedimentos ou ausências eventuais, assumindo suas funções e cumprindo suas 
atribuições. 

 Art. 30 – Compete ao Primeiro Tesoureiro:  

a) representar a SOCIEDADE, juntamente com o Presidente, perante 
estabelecimentos bancários, abrindo e movimentando contas;  

b) manter em ordem a escrituração das despesas e receitas da SOCIEDADE, 
dando-lhe o devido destino;  



c) cobrar e receber, amigável ou judicialmente, dando a devida quitação de todas 
as despesas comuns ordinárias ou extraordinárias, bem como as multas e juros de 
mora;  

d) demonstrar, mensalmente, por intermédio de circulares as receitas e despesas 
efetivadas;  

e) fiscalizar a escrituração dos bens patrimoniais, inclusive inspecioná-las 
periodicamente;  

f) preparar o orçamento, balanços e relatório anual e os documentos fiscais anuais 
a serem apresentadas, respectivamente à Diretoria, Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral;  

g) assinar os balancetes mensais e o relatório anual da Tesouraria.  

Art. 31 – Compete ao Segundo Tesoureiro substituir o Primeiro Tesoureiro em 
todos os seus impedimentos ou ausências eventuais, assumindo suas funções e 
cumprindo suas atribuições.  

Art. 32 - Compete ao Primeiro Secretário:  

a) zelar e manter sob sua guarda o livro de atas da sociedade, bem como 
providenciar junto ao Ofício de Registro de Títulos e Documentos competente, o 
registro de todas as atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias;  

b) em livro próprio, lavrar todas as atas das reuniões de diretoria, mantendo-as 
sob sua guarda;  

c) manter, em arquivo da SOCIEDADE, sob sua guarda, todas as 
correspondências emitidas e recebidas pela SOCIEDADE, bem como 
requerimentos, com os respectivos despachos, para convocação de Assembleias 
Gerais Extraordinárias;  

d) manter, em arquivo da SOCIEDADE, sob sua guarda, todos os documentos da 
sociedade que não afetos a outras diretorias; e  

e) outras atividades que o Diretor Presidente lhe incumbir.  

Art. 33 - Compete ao Segundo Secretário substituir o Primeiro Secretário em todos 
os seus impedimentos ou ausências eventuais, assumindo suas funções e 
cumprindo suas atribuições.  

Art. 34 - Somente os ASSOCIADO(A)S como, definidos no Art. 8º do presente 
Estatuto, poderão fazer parte da Diretoria.  



Art. 35 - A Diretoria, no exercício de suas funções disporá dos elementos 
indispensáveis previstos em lei, que serão obrigatoriamente, transferidos a seus 
sucessores no máximo em 5(cinco) dias da data da posse da nova diretoria, quais 
sejam: 

 I – Livro de Registro de Moradores; 

 II – Livro de Atas e Eleições; 

 III – Livro de Registro de Presença nas Assembleias Gerais;  

IV – Fichário de Empregados;  

V – Livro Caixa;  

VI – Livro Diário;  

VII – Registro de Procuradores;  

VIII – Inventário sob listagem analítica dos bens em conformidade com o 
Imobilizado do Balanço Patrimonial; 

IX – outros que a prática aconselhar. 

 

 

SEÇÃO V  

DO CONSELHO FISCAL  

Art. 36 – O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização e tomada de contas da 
SOCIEDADE, será composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de 
suplentes conforme as alíneas deste artigo, cujo mandato de 02 (dois) anos inicia 
juntamente com o da Diretoria: 

a) Primeiro Membro 
b) Segundo Membro 
c) Terceiro Membro 
d) Primeiro Suplente 
e) Segundo Suplente 
f) Terceiro Suplente  

Parágrafo 1º – As vagas ocorridas no Conselho Fiscal serão preenchidas, na 
ordem cronológica da vacância que ocorrerem, pelos suplentes, por convocação 
do Presidente.  



Parágrafo 2º – As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de 
votos e lavradas em Ata.  

Parágrafo 3º – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente entre o mês de 
Janeiro a Fevereiro para apreciar o Balanço e o relatório da Diretoria do exercício 
anterior e com antecedência às prestações de contas da Diretoria em Assembleias  

Art. 37 – Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, observadas outras 
disposições estatutárias:  

I – os membros ou suplentes dos demais órgãos da SOCIEDADE; 

II – os membros da SOCIEDADE que cumpriram mandato como diretores na 
gestão imediatamente anterior;  

III – os parentes em qualquer grau dos membros da Diretoria.  

Art. 38 - O Conselho Fiscal se reunirá, extraordinariamente, quando necessário, 
mediante convocação de qualquer de seus membros, por solicitação do 
Presidente ou da Assembleia Geral.  

Parágrafo único – O Conselho Fiscal terá livros de Atas e de presença próprios, 
rubricados por todos os seus membros efetivos, que ficarão sob a guarda do seu 
membro que for associado mais antigo da entidade.  

Art. 39 – Compete ao Conselho Fiscal: 

 I – apreciar o Balanço e o Relatório da Diretoria; e  

II – proceder a todo e qualquer ato, necessário ao fiel cumprimento das funções 
que lhe são atribuídas por lei.  

 

CAPÍTULO VI  

DO ORÇAMENTO 

 Art. 40 – A Diretoria, no mês de Outubro, elaborará o orçamento para o exercício 
seguinte, estimando as receitas e fixando as despesas, para estudo e deliberação 
da Assembleia Geral Ordinária que o aprovará entre 01(um) e 30(trinta) de 
Novembro do exercício corrente. 

 Art. 41 – Como o empreendimento é composto por áreas particulares e de área 
comum da SOCIEDADE, inclusive equipamentos e serviços, haverá, 
correspondentemente, despesas particulares e despesas comuns.  



Parágrafo 1º – São despesas particulares aquelas que incidam exclusivamente 
sobre cada lote, ou residência, sendo o pagamento desses gastos de 
responsabilidade de seus proprietários, titulares de direito de aquisição ou 
ASSOCIADO(A)S a qualquer título.  

Parágrafo 2º – São consideradas despesas comuns, e, portanto, rateadas, ficando 
a cargo de cada ASSOCIADO, todas aquelas relacionadas com a Administração, 
conforme descritas no Art. 3º do presente Estatuto.  

Art. 42 – A receita da SOCIEDADE será oriunda das contribuições obrigatórias de 
responsabilidade dos ASSOCIADO(A)S, e ainda de quaisquer doações e rendas 
eventuais.  

Art. 43 – O orçamento das despesas comuns dos ASSOCIADO(A)S será fixado 
anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, e seu montante será parcelado 
mensalmente para efeito de pagamentos pelos ASSOCIADO(A)S.  

Art. 44 – O orçamento para o período inicial será fixado pela Diretoria, que incluirá 
uma determinada importância para a criação de um fundo de caixa, para atender 
as despesas imediatas da SOCIEDADE.  

Art. 45 – Com despesas extraordinárias, comprovadamente justificáveis, o 
Presidente da SOCIEDADE poderá despender, em cada mês e 
independentemente de prévia consulta dos ASSOCIADO(A)S, até o limite de 30 
salários mínimos.  

Art. 46 – As eventuais sobras de caixa oriundas das contribuições dos 
ASSOCIADO(A)S deverão, obrigatoriamente, ser aplicadas no mercado financeiro 
para assegurar o poder aquisitivo da moeda e aproveitadas para suportar 
despesas ordinárias.  

Art. 47 – As contas de despesas comuns serão devidas, ainda que o ASSOCIADO 
não resida no Loteamento, ou não se utilize efetivamente dos serviços postos à 
disposição.  

 

SEÇÃO ÚNICA  

DA TAXA DE MANUTENÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO  

Art. 48 – Cada lote contribuirá a título de taxa de manutenção, com o equivalente a 
1/344 (um, trezentos e quarenta e quatro avos) do valor total necessário ao 
perfeito funcionamento e manutenção do loteamento, independente da metragem 
do mesmo, ou de nele haver construção ou não.  



Parágrafo 1º – As taxas de manutenção serão devidas a partir do mês seguinte à 
assinatura do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Lote.  

Parágrafo 2º – Esta relação deverá ser alterada à medida que forem implantadas 
novas quadras no loteamento (artigo 4º Parágrafos 1º e 2º).  

Art. 49 – Os lotes agrupados pagarão a taxa proporcionalmente ao número de 
lotes originais.  

Art. 50 – A SOCIEDADE emitirá, boletos e/ou carnês destinados ao pagamento da 
taxa de manutenção.  

Art. 51 – Os pagamentos das taxas de manutenção serão efetuados 
adiantadamente até o dia 05 (cinco) de cada mês a que se refere, no local e da 
forma indicados pela SOCIEDADE.  

Art. 52 – O atraso no pagamento das taxas acarretará ao ASSOCIADO(A) o 
acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em atraso, 
além de correção monetária, juros moratórios convencionados em 1% (um por 
cento) ao mês e eventuais custas e honorários advocatícios.  

Art. 53 – As quotas para fazer frente a despesas extraordinárias serão pagas 
pelos ASSOCIADO(A)S, em caso de urgência, dentro de 10 (dez) dias do 
respectivo aviso da SOCIEDADE e, nos demais casos, dentro de 30 (trinta) dias.  

Art. 54 – A partir do pagamento da primeira quota, o ASSOCIADO contribuirá 
também para a criação de um fundo de reserva destinado a cobrir despesas 
extraordinárias de vulto do Loteamento e/ou da SOCIEDADE. Esse fundo será 
cobrado conjuntamente com as contribuições mensais, e será constituído: 

 I – pela contribuição de 5% (cinco por cento) sobre as despesas ordinárias 
orçadas;  

II – pelas multas e juros aplicados e cobrados de acordo com este Estatuto; e 

 III – pelas verbas resultantes do arrendamento de instalações do loteamento.  

 

CAPÍTULO VII  

DAS CONSTRUÇÕES E COMISSÃO DE OBRAS  

Art. 55 – As construções e benfeitorias a serem edificadas e implantadas nos 
lotes, deverão obedecer as restrições constantes da legislação vigente e das 



contidas no Contrato de Compromisso de Compra e Venda dos lotes, neste 
Estatuto Social e no Regulamento Interno.  

Parágrafo 1° Nenhuma construção poderá adentrar na área de Preservação 
Permanente ou áreas ambientais, sendo as áreas de Preservação Permanentes 
às margens do rio/represa, em suas demarcações de margem mínima e máxima, 
respeitados 46 metros no mínimo da margem mínima. 

Parágrafo 2° A área total de construção da residência não poderá exceder 40% da 
área total do lote. 

Parágrafo 3° Antes de iniciar qualquer construção nova ou aumento da área 
construída, o associado(a) deverá apresentar 4(quatro) vias da planta 
arquitetônica assinada e identificada por arquiteto inscrito no CREA e só após 
aprovada pela Comissão de Obras ou Diretoria do Condomínio, e ainda pela 
Prefeitura do Município de Alvorada do Sul, sob Alvará de Construção, estará 
autorizado a ingressar materiais de construção vinculados ao projeto.  

Parágrafo 4° Antes de iniciar construções, reformas ou reparos, os associado(a)s 
devem atender ao cadastro dos prestadores de serviços na Portaria, para obterem 
autorização de ingresso e permanência no horário permitido para trabalho, os 
quais devem estar atualizados a cada necessidade, de acordo com formulário 
próprio, para que possam manter o acesso. 

Parágrafo 5° Enquanto não houver prestação de serviços de esgoto, o 
associado(a) terá a responsabilidade de manter fossa séptica dentro de seu lote, 
com no mínimo 3 (metros) da divisa ou confrontações com terceiros. 

Parágrafo 6° A ligação de energia elétrica deverá ser solicitada à companhia de 
energia elétrica que possui a concessão do Estado do Paraná, dentro das regras 
que a mesma dispuser. 

Parágrafo 7° A ligação de água potável será efetuada pelo Condomínio, mediante 
solicitação antecipada do Condômino, o qual pagará uma taxa de ligação de 
acordo com o valor de cobrança estabelecido em Assembleia. 

Parágrafo 8° Nenhuma obra poderá ser iniciada sem a construção do canteiro de 
obras que deverá possuir depósito temporário pintado na cor verde padrão e só 
poderão permanecer no imóvel por quatro primeiros meses de início da obra, 
prazo este que poderá ser prorrogado pela Diretoria mediante justifica;  

Parágrafo 9° As interrupções de obras por casos fortuitos ou força maior devem 
ser comunicadas a gerência do condomínio e atender determinações da diretoria 
quanto à regras de segurança para o local. 



Parágrafo 10° Os prestadores de serviço da construção civil não poderão 
permanecer dentro do condomínio após os horários determinados. 

Parágrafo 11° As demolições, seja qual for a forma, deverão seguir as mesmas 
regras das construções quanto aos horários, cadastro de prestadores e demais 
regras de segurança e ou ecológicas. 

 Art. 56 – Os proprietários dos lotes deverão, além de apresentar as plantas e 
projetos para aprovação do poder público, apresenta-las também para aprovação 
da Comissão de Obras do Loteamento. 

 Art. 57 – Nenhuma planta ou projeto que não se enquadre perfeitamente nas 
condições descritas no Memorial do loteamento e no Contrato de Compromisso de 
Compra e Venda dos lotes serão aprovados pela Comissão de Obras.  

Art. 58 – É vedada a construção ou manutenção nos lotes, ainda que para uso 
particular, de galinheiros, chiqueiros, estábulos, canis e outros afins. Cães de 
pequeno porte poderão ser conservados, desde que confinados nos respectivos 
lotes.  

Art. 59 – Será nomeada pela Diretoria, comissão de Obras, com as seguintes 
atribuições: 

 I - analisar as plantas e projetos de construções novas, reformas ou ampliações 
das residências, que deverão ser obrigatoriamente apresentadas pelos 
ASSOCIADOS antes do início das obras,  

II - verificar se as plantas ou projetos apresentados enquadram-se nas 
determinações e restrições do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do 
loteamento;  

III - aprovar ou não as plantas ou projetos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias; 

 Art. 60 – No caso de não aprovação das plantas e/ou projetos apresentados fica 
proibido o início da construção e/ou reforma, até que sejam regularizados de 
acordo com os critérios estabelecidos no Contrato de Compromisso de Compra e 
Venda do loteamento.  

Art. 61 - Para exame pela comissão de Obras, ser-lhe-ão fornecidas plantas 
necessárias ao entendimento do projeto assim como os respectivos Memoriais 
descritivos. Nos casos de aprovação, uma cópia será retirada pela Comissão e as 
demais devolvidas aos interessados, devidamente certificadas.  

Art. 62 – Não haverá cobrança de taxa de aprovação das plantas ou projetos por 
parte da sociedade.  



Art. 63 – Todo ASSOCIADO poderá alterar ou modificar o prédio que estiver 
construído no seu lote, ou criar benfeitorias de qualquer tipo, desde que 
respeitadas as regras deste Estatuto, às posturas municipais, as restrições 
estabelecidas no Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Lote, sempre 
com a devida e antecipada aprovação pela Comissão de Obras.  

Parágrafo Único: A partir desta data não será permitida construção de mais de 
uma área de residência no mesmo lote, assim subentendida como propriedade 
unifamiliar. 

Art. 64 – O ASSOCIADO que realizar obras em seu lote será responsável pela 
perfeita limpeza dos locais comuns por onde transitarem os materiais de 
construção ou entulhos, correndo por sua conta exclusiva o risco, ônus ou 
prejuízos que forem causados às partes comuns.  

 

CAPÍTULO VIII  

DOS DANOS  

Art. 65 – De modo geral, todo e qualquer dano causado à SOCIEDADE, ao 
Loteamento – seja a qualquer área, particular, comum ou pública –, deverá ser 
indenizado por quem o causar.  

Art. 66 – Caberá a cada ASSOCIADO a iniciativa e o ônus pela reparação das 
instalações internas de seu respectivo lote ou residência, bem como dos ramais 
de luz, força, telefone, guia, esgoto e até o encanamento do tronco, assim como 
as servidões de seu uso exclusivo existente em faixa de recuo dos lotes vizinhos.  

Art. 67 – Cada ASSOCIADO será obrigado a reparar, por sua conta, todo e 
qualquer dano que aos bens da SOCIEDADE, aos bens públicos ou particulares, 
for causado por defeito nas instalações de sua propriedade, não reparados a 
tempo. Os ASSOCIADO(A)S terão o direito de exigir, daquele que descuidar da 
manutenção de seu lote, o ressarcimento das despesas feitas com reparação de 
danos daí advindos.  

Art. 68 – Se os danos não forem reparados em 10 (dez) dias fica a SOCIEDADE 
autorizada a executar os reparos necessários e a cobrar as despesas decorrentes 
dos mesmos do ASSOCIADO que os ocasionou, e cobrança de taxa de 100% 
(cem por cento), sobre o valor gasto, a título de multa, além das custas judiciais e 
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização.  



Art. 69 – O ASSOCIADO é responsável solidariamente pelos danos e estragos 
causados à SOCIEDADE, aos bens públicos e particulares, em decorrência de 
ação ou omissão de seus familiares, convidados, empregados, empreiteiros, 
locatário, comodatário e/ou ainda de qualquer pessoa que adentre o Loteamento 
com seu consentimento.  

 

CAPÍTULO IX 

DAS PENALIDADES  

Art. 70 – A falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Estatuto, para 
qual a lei não imponha penalidade especial, tornará o(a) ASSOCIADO(a) 
faltoso(a) passível de multa, em importância correspondente a até 10 (dez) 
salários mínimos, multa essa a ser aplicada por decisão da maioria dos(as) 
ASSOCIADO(A)S presentes em Assembleia Geral, ou em declaração assinada 
por ASSOCIADO(A)S que represente 2/3 (dois terços) do Loteamento, sem 
prejuízo das penalidades fixadas em outros itens.  

Art 71. Será aplicada a multa através da Diretoria, de 50% (cinquenta por cento) 
de um salário mínimo vigente nos casos de descumprimento de algum dos itens 
abaixo descritos, podendo ser acumuladamente: 

I - abandono de entulhos diversos por mais de 24 horas nas vias, calçadas, áreas 
comuns ou irregularmente em terrenos de terceiros. 

II – adentrar operários ou prestadores para serviços fora dos horários permitidos. 

III – autorização inadequada de entrada de qualquer pessoa às áreas públicas da 
Sociedade, sem que haja vínculo de convite ou prestação de serviço, para sua 
própria residência ou acesso às áreas comuns;  

Art. 71 – A aplicação da penalidade será comunicada pela Diretoria à parte faltosa, 
por escrito no prazo máximo de 20 (vinte dias).  

I. O(a) penalizado(a) terá o prazo de 5(cinco) dias, após o recebimento da 
notificação de multa, para interpor recurso, sempre por escrito, próprio ou por 
procuração, apresentando obrigatoriamente cópia da multa aplicada, cópia do 
documento de identidade ou procuração com identificação do procurador, em caso 
de pessoa jurídica, além dos documentos já apontados, documento comprovando 
a representação. 
II. A Diretoria terá o prazo de 5 dias, após recebimento do recurso, para 
decisão administrativa.  



Art. 72 – A não observância dos prazos estipulados para a efetivação das 
contribuições, ressarcimentos e das quotas relativas às despesas extraordinárias, 
implicará o acréscimo de 10% (dez por cento) do seu valor, a título de multa e 
mais correção monetária e os juros de mora de 1% (um por cento) por mês de 
atraso.  

Parágrafo 1º - O pagamento das multas aqui previstas não dispensará o(a) 
ASSOCIADO(a) faltoso(a) de desfazer a obra(construção) irregular ou abster-se 
da prática de ato contrário à lei, a este Estatuto, ao Regulamento Interno ou ao 
Contrato de Promessa de Venda e Compra.  

Parágrafo 2º - Caberá à SOCIEDADE, se necessário com autorização judicial, 
mandar desmanchar qualquer obra irregular à custa do transgressor, se este não 
a desfizer no prazo que lhe for estipulado. Fica outrossim determinado que a multa 
a ser devida pelo ASSOCIADO inadimplente, no caso aqui previsto, será de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor despendido para desmanchar a obra, que será 
aplicada em dobro no caso de reincidência, e sempre a favor da SOCIEDADE, 
além de todas as custas judiciais e extrajudiciais e dos honorários advocatícios.  

 

CAPÍTULO X 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 73 As eleições para a Diretoria e para o Conselho Fiscal serão convocadas 
obrigatoriamente pelo Presidente da SCRP, entre os dias 01 de Setembro e 15 de 
Outubro do ano em que estiver findando a sua gestão, devendo constar na pauta 
do Edital de Convocação, os itens a seguir: 

I. data, horário de início e horário limite de recebimento das inscrições das 
chapas: 

II. data e horário limite da realização das eleições com antecedência 
proporcional aos trabalhos eleitorais; 

III. forma de votação; 
IV. local, ou locais onde serão instaladas as mesas receptoras para o voto nas 

eleições; 
V. local, data e forma para apuração dos votos; 

VI. outros dados considerados úteis para a realização do pleito. 

Parágrafo 1° As data das eleições deverá obedecer ao Artigo 21 deste Estatuto, 
entre o dia 1(um) e 30(trinta) de Novembro que anteceder ao novo biênio de 
gestão. 



a) Não ocorrendo convocação de eleições por parte do Presidente, até a 
data de 15 de Outubro do encerramento de sua gestão, qualquer 
membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal poderá fazê-lo e declarará 
compulsoriamente o prazo de inscrição de Chapas e datas de Eleições 
de acordo com as regras deste Estatuto, sem prejuízo ao pleito eleitoral.   

Parágrafo 2° Uma Mesa Eleitoral e de Apurações, composta por no mínimo três 
membros, obrigatoriamente de associado(a)s ou herdeiros(as) representantes 
destes, deverá ser designada com antecedência às eleições, pela Diretoria, sendo 
um dos três como Presidente e os demais como membros, para os trabalhos 
relativos ao dia das eleições, não podendo nenhum deles integrar as chapas 
concorrentes ao pleito. 

a) A Mesa Eleitoral e de Apurações poderá designar auxiliares para 
compor Mesa Eleitoral em caso de necessidade de mais de um local de 
votação pré-determinado, desde que estes sejam associado(a)s ou 
herdeiros(as), registrados em livro próprio. 

Parágrafo 3° Contra a decisão da Mesa Eleitoral e de Apurações caberá recurso 
dirigido ao seu Presidente, sem efeito suspensivo, no prazo de 05(cinco) dias úteis 
contados da data da Declaração da Chapa Vencedora do pleito nas eleições. 

Parágrafo 4° O registro de Chapas deverá ser encaminhado ao Presidente atual 
da Diretoria e apenas será admitido registro de chapas completas, não podendo 
ter um mesmo candidato em Chapas diferentes, com a indicação de nome 
completo, CPF e assinatura de todos os candidatos aos cargos previstos neste 
Estatuto: 

I - Denominação da Chapa: (Nome da Chapa); 

II - Diretoria 

a) Presidente; Nome Completo, CPF, Assinatura; 
b) Vice-Presidente; Nome Completo, CPF, Assinatura; 
c) Primeiro Tesoureiro; Nome Completo, CPF, Assinatura; 
d) Segundo Tesoureiro; Nome Completo, CPF, Assinatura; 
e) Primeiro Secretário; Nome Completo, CPF, Assinatura; e 
f) Segundo Secretário; Nome Completo, CPF, Assinatura. 

 

III - Conselho fiscal: 

a) Primeiro Membro; Nome Completo, CPF, Assinatura; 
b) Segundo Membro; Nome Completo, CPF, Assinatura; 
c) Terceiro Membro; Nome Completo, CPF, Assinatura; 



d) Primeiro Suplente; Nome Completo, CPF, Assinatura; 
e) Segundo Suplente; Nome Completo, CPF, Assinatura; e 
f) Terceiro Suplente; Nome Completo, CPF, Assinatura.  

Parágrafo 5° As inscrições das Chapas deverão ser entregues em forma de 
requerimento, diretamente ao atual Presidente da Sociedade, que aprovará a 
inscrição e providenciará no mesmo dia, a publicação em edital físico da 
Portaria e site WEB oficial desta Sociedade. 

Parágrafo 6° Poderão integrar Chapa a concorrer às eleições, o(a) associado(a) 
que: 

I. Estiver inscrito(a) regularmente como associado(a)s(as) na Sociedade, 
ou seja, seja proprietário de lote, de fato e de direito; 

II. Estiver adimplente com taxas de administração e multas aplicadas 
referentes aos meses anteriores ao da data do pleito das eleições; 

III. Não esteja inscrito(a) em outra Chapa concorrente; 

Parágrafo 7° Em caso fortuito, no interregno das eleições, sem prejuízo à 
composição total da Chapa, poderá ser autorizado pela Mesa Eleitoral e de 
Apurações, com antecedência ao início da votação, substituição de 
associado(a) inscrito em Chapa, em Cargo de Diretoria ou Membro do 
Conselho fiscal, sob registro em Ata, passando o(a) novo(a) associado(a) a 
compor a Chapa no cargo pretendido e assim a ser eleita. 

Parágrafo 8° Em razão de eleições, o voto é facultativo, universal e sob 
escrutínio secreto, mediante apresentação de cédula de identidade, carteira 
nacional de habilitação ou outro documento de identidade emitido por órgão 
oficial, válido no território nacional. 

a) Terá direito a voto, associado(a)(a) proprietário de lote com contrato de 
compra e venda efetivado 24 horas antes do pleito eleitoral ou de seu 
cônjuge ou filho(a), herdeiro(a) nas mesmas condições do prazo da 
propriedade adquirida. 

Parágrafo 9° Encerrada a votação, a(as) mesa(s), eleitoral(is) e de 
apuração(ões), efetivarão a contagem e apuração dos votos das respectivas 
urnas, nos mesmos locais de votação, preenchendo e assinando: 

a) Total de Cédulas disponibilizadas; 
b) Total de Cédulas utilizadas; 
c) Total de Votos Válidos; 
d) Total de Votos em Branco; 
e) Total de Votos Nulos; 



f) Total de Votos em cada Chapa; 
g) Formulário de Apuração dos Votos e percentuais; 
h) Ata de Apuração de Mesa Eleitoral contendo o preâmbulo, composição 

da Mesa Eleitoral, cédulas disponibilizadas, cédulas utilizadas, os votos 
válidos, Votos em branco, os votos nulos e os votos em cada Chapa 
concorrente, além dos devidos percentuais de cada Chapa em relação 
ao total de votos válidos e o percentual de votos em branco e nulos em 
relação ao total de votos;  

a) Declaração do Resultado das Eleições e Chapa Vencedora do Pleito, na 
WEB e Portaria da SCRP. 

Parágrafo 10° A Posse da nova diretoria dar-se-á por data do primeiro dia útil 
do novo biênio. 

Parágrafo 11° A competição entre as chapas permitirá publicidade e campanha, 
exceto a exposição de qualquer tipo destas práticas em áreas comuns e em 
nenhum momento ou por qualquer forma no dia e proximidades do local 
determinado para as Mesas Eleitorais e de Apurações. 

Parágrafo 12° Na ausência de normas expressas para Assembleia de Eleições 
da Sociedade, aplica-se a legislação eleitoral, no que couber. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 74 - Todas as despesas, quer as orçamentárias, quer as extraordinárias, bem 
como as multas, correção monetária e juros de mora, serão cobradas e recebidas 
pela Diretoria, na forma prevista neste Estatuto, amigável ou judicialmente, 
respondendo o(a) ASSOCIADO(a) com seus bens, pelo cumprimento das 
obrigações daqui oriundas.  

Art. 75 - Esgotados os meios amigáveis de cobrança dos créditos da 
SOCIEDADE, caberá ao Presidente promover a competente ação judicial, 
inclusive pela via executiva, contratando e outorgando os necessários poderes a 
advogado, respondendo ainda o ASSOCIADO faltoso pelas custas e honorários 
advocatícios estipulados em 20% (vinte por cento) e demais despesas judiciais ou 
extrajudiciais.  

Art. 76 – A contratação dos serviços de auxílio na vigilância, dos equipamentos e 
sistemas de segurança eventualmente necessários das áreas internas do 
Loteamento, é uma ação conjunta de todos os ASSOCIADO(A)S, exercida em 



nome destes pela Sociedade, sem que isso acarrete à SOCIEDADE ou seus 
associado(a)s qualquer responsabilidade solidária por eventuais atos delituosos, 
ilícitos civis ou penais, casos fortuitos ou de força maior sofridos por determinado 
associado(a).  

Art. 77 - Visando sua perfeita identificação e assim facilitar a administração, toda 
transferência de domínio ou de simples posse direta de lotes ou residências, que 
venha a ser ajustada pelos ASSOCIADO(A)S, deverá ser comunicada por escrito 
à Presidência, com entrega do documento público ou particular que relatar o 
negócio. Esta obrigação se estenderá aos futuros adquirentes de lotes, 
comprometendo-se os ASSOCIADO(A)S a transmiti-la a seus sucessores no 
instrumento que representar a transação ajustada.  

Art. 78 - No caso de o ASSOCIADO ter seu imóvel residencial ocupado a título de 
locação ou de comodato, informará ele à Presidência da SOCIEDADE, para que o 
locatário ou comodatário exerça, em seu lugar, todos os direitos às áreas de uso 
comum, conservando, entretanto, para si, o ASSOCIADO, obrigatoriamente, o 
direito de voto, respondendo, mesmo assim, solidariamente, pelos danos e 
infrações destes terceiros cometidas a qualquer título.  

Parágrafo único. A locação referida neste artigo e no Inciso VIII do Artigo 11 e 
Artigo 69 referem-se à locação permanente para moradia familiar, não havendo 
autorização para locação temporária para veraneio, feriadões e ou finais de 
semana. 

a) Cabe ainda ao locatário ou comodatário, todas as obrigações vinculadas 
ao uso das áreas em comum e danos a terceiros, exceto às exclusivas 
dos proprietários. 

Art. 79 - O presente Estatuto poderá ser alterado no todo ou em parte, a qualquer 
tempo, desde que assim fique resolvido, por ASSOCIADO(A)S que representem 
pelo menos 60% (setenta por cento) dos votos da SOCIEDADE. E, se a alteração 
importar em restrição ao direito de propriedade, só valerá quando aprovada pela 
unanimidade dos ASSOCIADO(A)S.  

Art. 80 - Toda e qualquer alteração no Estatuto deverá ser objeto de registro no 
mesmo Cartório em que está registrado o presente instrumento.  

Art. 81 – O presente Estatuto vincula todos os usuários do Loteamento, que se 
obrigam a respeitar e cumprir o que nele foi estabelecido.  

Art. 82 –Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo Presidente da 
SOCIEDADE, e suas determinações e instruções deverão ser respeitadas, 
enquanto a Assembleia Geral não as modificar ou suspender.  



 

CAPÍTULO XII 

 DO EXERCÍCIO SOCIAL  

Art. 83 – O exercício social terá a duração de 01 (um) ano, iniciando em 01 de 
janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano.  

Art. 84 – No fim de cada exercício social, a Presidência fará elaborar, com base na 
escrituração contábil da SOCIEDADE e respectivas Demonstrações Financeiras e 
Relatório de Gestão.  

 

CAPÍTULO XIII 

DA LIQUIDAÇÃO  

Art. 85 – A SOCIEDADE poderá ser extinta, a qualquer tempo, por deliberação 
unânime dos seus ASSOCIADO(A)S, desde que seja convocada Assembleia 
Geral Extraordinária para tal fim.  

Art. 86 – No caso de extinção, competirá à Assembleia Geral Extraordinária 
estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que 
deverão funcionar durante o período de liquidação. 

 

CAPÍTULO XIV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 87 – Fica eleito o foro da Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do 
Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Estatuto. 
Assim, regida pelo presente Estatuto, fica constituída a SOCIEDADE CIVIL 
RESIDENCIAL POENTE, que vigorará a partir da data de seu registro formal, 
perante os órgãos públicos competentes, na forma da Lei.  

Art. 88 – Ficam revogadas todas as disposições em contrário contidas no Estatuto 
de 06.12.2003, Contrato de Compra e Venda, Atas  e Regulamentos Internos. 

 

Alvorada do Sul – Pr, xx de xxxxxxx de 2017. 


