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      CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “PRIME ICARAÍ  BUSINESS” 

 

 

Os abaixo assinados, titulares das unidades autônomas do Edifício “PRIME ICARAÍ BUSINESS”, 

C.N.P.J 16.779.496/0001-83, situado a Rua Coronel Moreira César, nº 426- Icaraí – Niterói – RJ, 

por este instrumento particular e na melhor forma de direito instruem na forma do artigo sétimo do artigo 

da Lei n° 4.591 de 16 dezembro de 1964 e dos Artigos 1.331 a 1.358 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 

2002, o respectivo Condomínio assim como estabelecem a presente Convenção que, reciprocamente, 

aceitam , ajustam e outorgam, e a cujo estrito cumprimento se submetem de livre e espontânea vontade. 

 

CAPÍTULO I – DO EMPREENDIMENTO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

O Edifício “Prime Icaraí Business”, situado no terreno de n° 426 da Rua Coronel Moreira César e que 

está sendo incorporado e construído pela PENDOTIBA IMOBILIÁRIA LTDA. Compõe-se de 01 

(um) bloco, com 15 (quinze) pavimentos. Tratando-se de um empreendimento de natureza comercial, 

com frente para a rua Coronel Moreira César, sendo o prédio composto pelos seguintes pavimentos: 

subsolo, semienterrado, térreo, jirau, garagem adicional, PUC,  11 (onze) pavimentos tipo, cobertura e 

telhado. Tendo o empreendimento 94 (noventa e quatro) unidades sendo: 02 (duas) lojas numeradas de 

101 e 102 , 88 (oitenta e oito) salas numeradas de 401 à 408 até 1401 à 1408 e 04 (quatro) coberturas 

numeradas de 1501 à 1504; 92 (noventa e duas) vagas para guarda de automóveis de passeio das quais 27 

são paletizadas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PARTES DE USO COMUM 

 

São partes comuns do edifício, inalienáveis e indivisíveis: 

 

a) O solo com área de 756,45 metros quadrados. 

b) PAVIMENTO SUBSOLO – Compostas de: Casa de bomba, circulação, águas servidas, rampa, 

CB, antecâmara, escada, prisma de ventilação e poço para 03 (três) elevadores. 

c) PAVIMENTO SEMI- ENTERRADO- Compostas de: rampas, reservatório inferior, CB, 

antecâmara, escada, prisma de ventilação e poço para 03 (três) elevadores. 

d) PAVIMENTO TÉRREO – Compostas de: carga e descarga, elevador para deficiente, acesso, 

rampas, hall elevadores, antecâmara, escada, prisma de ventilação, poço para 03 (três) 

elevadores e CB. Locais para: telefonia, subestação (serv.), subestação (ampla) e medidores). 

e) PAVIMENTO JIRAU – Compostas de: antecâmara, escadas, poço para 03 (três) elevadores, 

rampas, prisma de ventilação, circulação, CB e reservatório de retardo de águas pluviais. 

f) PAVIMENTO GARAGEM ADICIONAL – Compostas de: antecâmara, escadas, prisma de 

ventilação, poço para 03 (três) elevadores, CB, rampas, compartimento para lixo e circulação. 

g) PAVIMENTO DE USO COMUM – Compostas de: 02 (duas) antecâmaras e escada, lixo, 

circulação, CB, WC feminino, WC masculino, prismas de ventilação, copa, sala,  de reunião, 

lobby, auditório, pátios descobertos, poço para 03 (três) elevadores e rampas. 

h) PAVIMENTO TIPO ( 4° AO 14°) -  Compostas de : 02 (duas) ante  câmaras e escadas, hall 

elevador, local para hidrômetro, CB, poço para 03 (três) elevadores, local para lixo, patamar de 

serviço e prismas de ventilação. 

i) PAVIMENTO COBERTURA – Compostas de: 02 (duas) antecâmaras e escadas, hall de 

elevador, local para hidrômetro, CB, poço para 03 (três) elevadores e local para lixo. 

j) TELHADO – Compostas de: 02 (duas) antecâmaras e escadas, casa de máquina de elevadores, 

casa de bomba de incêndio, barrielete, reservatórios, administração, refeitório e 02 (dois) W.Cs. 

k) As fundações paredes laterais, paredes mestras, colunas de sustentação, lajes e vigias. 

l) O elevador, máquinas e acessórios. 

m) Os encanamentos de água, luz, força, esgotos, e telefones, bem como as instalações respectivas, 

até os pontos de interseção com as ligações de propriedade dos condôminos. 

n) As calhas, os condutores de águas pluviais e canal receptáculo de lixo e, enfim, todas aquelas 

partes ou coisas do edifício que sejam de uso comum, por definição legal ou sua própria 

natureza. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – PARTES DE USO PRIVATIVO 

 

São partes de propriedade exclusiva de cada condômino, as respectivas unidades autônomas 

com todas as suas instalações internas, encanamentos e tubulações até o ponto de interseção 

com as linhas encanamentos e tubulações troncos, a saber: 

 

a) PAVIMENTO SUBSOLO (área de uso comum de divisão não proporcional) – 

Compostas de: 

 

 Estacionamento para 26 (vinte e seis) vagas paletizada de números 24 e 36. 

 

b) PAVIMENTO SEMI-ENTERRADO (área de uso comum de divisão não 

proporcional)- Composta de: 

 

 Estacionamento para 13 (treze) vagas livres privativas dos proprietários de 

números 27 a 39. 

 

c) PAVIMENTO TÉRREO (área de uso comum de divisão não proporcional) – 

Compostas de: 

 

 Estacionamento para 10 (dez) vagas privativas dos proprietários, sendo 07 

(sete) vagas paletizadas de números 40 a 46 e 03 (três) vagas livres de 

números 47 a 49. 

 

d) PAVIMENO JIRAU (área de uso comum de divisão não proporcional) – 

Composta de: 

 

Estacionamento para 10 ( dez) vagas privativas dos proprietários, sendo 07 (sete) vagas 

paletizadas de números 50 a 56 e 03 (três) vagas de números 57 a 59. 

 

e) PAVIMENTO GARAGEM ADICIONAL (área de uso comum de divisão não 

proporcional) -  Compostas de: 

Estacionamentos para 23 (vinte e três) vagas privativas dos proprietários, sendo 20 

(vinte) vagas livres de números 60 a 76 e 80 a 82 e 03 (três) vagas paletizadas de 

números 77 a 79. 

 

f) PAVIMENTO USO COMUM (área de uso comum de divisão não proporcional) – 

Compostas de: 

Estacionamento para 10 (dez) vagas privativas dos proprietários, sendo 07 (sete)vagas 

paletizadas de números 83 a 86 e 89 a 91 e 03 (três) vagas livres de números 87, 88 e 

92. 

 

g) PAVIMENTOS TIPO (4º ao 14º) – Compostas de 08 (oito) salas comerciais 

numeradas de 01 (um) a 08 (oito), todas dotadas de 01 (um) WC. 

h) PAVIMENTO COBERTURA – Composta de 04 (quatro) salas comerciais, sendo: as 

salas 1501, 1502,1503 e 1504 com WC e terraço descoberto. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ÁREAS E ESPECIFICAÇÕES 

 

As unidades e partes comuns que constituirão o empreendimento a ser construído terão as áreas 

constantes dos Quadros I e II da NB – 140 que integram o presente Memorial de Incorporação, saber: 

 

 

4.1 – DAS ÁREAS  

 

A área real de edificação é de: 7.497,73 metros quadrados. 
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QUADRO RESUMO DE ÁREAS DOS PAVIMENTOS 

 

  PAVIMENTO                             REAL (COL.17)                            DE CONSTRUÇÃO (COL.18) 

 SUBSOLO                                              679,60                                                    355,93 

SEMIENTERRADO                                679,60                                                    353,72 

TÉRREO                                                  679,60                                                    472,14 

JIRAU                                                      270,78                                                     172,31 

GARAGEM ADICIONAL                      679,60                                                     373,67 

PUC                                                          679,60                                                    374,74 

TIPO (4º AO 14º )                                 3.368,31                                                 3.368,31 

COBERTURA                                          306,21                                                    229,38 

TELHADO                                               154,43                                                    132,70 

TOTAL                                                  7.497,73                                                 5.832,90 

 

 

4.2  - Cada unidade tem as seguintes áreas: 

 

4.2.1- A loja de número 101 corresponderá á área real privativa de 74,70 metros quadrados (col.23), área 

real de uso comum de divisão proporcional de 75,31 metros quadrados (col.35), área real total de 150,01 

metros quadrados (col.37). 

 

4.2.2 – A loja de número 102 corresponderá á área real privativa de 78,63 metros quadrados (col.23), área 

real de uso comum de divisão proporcional de 79,28 metros quadrados (col.35) área real total de 157,91 

metros quadrados (col.37). 

 

4.2.3 – A cada sala de números 401 a 1401 corresponderá a área real privativa de 28,75 metros quadrados 

(col.23), área real de uso comum  de divisão proporcional de 28,93 metros quadrados (col.35), área real 

de 57,68 metros quadrados (col.37). 

 

4.2.4 – A cada sala de números 402 a 1402 corresponderá à área real privativa de 33,08 metros quadrados 

(col.23), área real de uso comum de divisão proporcional de 33,34 metros quadrados (col. 35), área real 

total de 66,42 metros quadrados (col.37). 

 

4.2.5 – A cada sala de números 403 a 1403 corresponderá à área real privativa de 25,54 metros quadrados 

(col.23), área real de uso comum de divisão proporcional de 25,74 metros quadrados (col.35), área real 

total de 51,28 metros quadrados (col. 37). 

 

4.2.6 – A cada sala de números 404 e 1404 corresponderá à área real privativa de 25,54 metros quadrados 

(col.23), área real de uso comum de divisão proporcional de 25,74 metros quadrados (col.35), área real 

total de 51,28 metros quadrados (col.37). 

 

4.2.7 – A cada sala de números 405 a 1405 corresponderá à área real privativa de 25,54 metros quadrados 

(col.23), área real de uso comum de divisão proporcional de 25,74 metros quadrados (col. 35), área real 

total de 51,28 metros quadrados (col.37). 

 

4.2.8 – A cada sala de números 406 a 1406 corresponderá à área privativa de 25,54 metros quadrados ( 

col.23) área real de uso comum de divisão proporcional de 25,74 metros quadrados (col. 35), área real 

total de 51,28 metros quadrados ( col. 37). 

 

 

4.2.9 – A cada sala de números 407 a 1407 corresponderá à área real de 33,31 metros quadrados (col.23), 

área real de uso comum de divisão proporcional de 33,53 metros quadrados (col.35), área real total de 

66,84 metros quadrados (col.37). 
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4.2.10 – A cada sala de números 408 a 1408 corresponderá à área real privativa de 31,71 metros 

quadrados (col.23), área real de uso comum de divisão proporcional de 31,93 metros quadrados (col.35), 

área real total de 63,64 metros quadrados (col.37). 

 

4.2.11 – A cobertura de número 1501 corresponderá  à área real privativa de 78,02 metros quadrados (col. 

23), área real privativa de 78,02 metros quadrados (col.23), área real de uso comum de divisão 

proporcional de 49,03 metros quadrados (col.35), área real total de 127,05 metros quadrados (col.37). 

 

 

4.2.12 – A cobertura de número 1502 corresponderá à área real privativa de 32,26 metros quadrados (col. 

23), área real de uso comum de divisão proporcional de 27,18 metros quadrados (col. 35), área real total 

de 59,44 metros quadrados (Col. 37). 

 

4.2.13 – A cobertura de número 1503 corresponderá à área real privativa de 32,08 metros quadrados (Col. 

23), área real de uso comum de divisão proporcional de 27,01 metros quadrados (col. 35), are real total de 

59,09 metros quadrados (col.37). 

 

4.2.14 – A cobertura de número 1504 corresponderá à área real privativa de 95,77 metros quadrados 

(col.23), área real de uso comum de divisão proporcional de 59,40 metros quadrados (col.35), área real 

total de 155,17 metros quadrados (col.37). 

 

4.2.15 – As vagas de garagem numeradas (x92) corresponderá à área real de uso comum de divisão não 

proporcional de 12,50 metros (col.28), área real de uso comum de divisão proporcional de 6,49 metros 

quadrados (col. 35), área real total de 18,99 metros quadrados (Col. 37). 

 

 

CLÁSULA QUINTA – FRAÇÕES IDEAIS 

 

 

A cada unidade corresponderá uma fração ideal do terreno e das partes e coisas de uso comum, a saber: 

 

QUADRO DE FRAÇÕES IDEAIS 

     UNIDADES                                  FRAÇÃO IDEAL                       QUANTIDADE 

     Loja 101                                             0,02191                                                X1 

     Loja 102                                             0,02306                                                X1 

Salas 401 a 1401                                     0,00842                                                X11 

Salas 402 a 1402                                     0,00970                                                X11 

Salas 403 a 1403, 404 

a 1404, 405 a 1405 e 

406 a 1406                                              0,00749                                                 X44 

Salas 407 a 1407                                     0,00976                                                 X11 

Salas 408 a 1408                                     0,00929                                                 X11 

Sala 1501                                                0,01427                                                 X1 

Sala 1502                                                0,00791                                                 X1 

Sala 1503                                                0,00786                                                 X1 

Sala 1504                                                0,01728                                                 X1 

Vagas de Garagem 1/92                         0,00184                                                 X92       

 

 

CLÁUSULA SEXTA – VAGAS DE GARAGEM 

 

6.1 – O edifício terá  92 (noventa e duas) vagas para guarda de automóveis de passeio, sendo localizadas 

nos pavimentos subsolo, semi- enterrado, térreo, jirau, garagem adicional e pavimento de uso comum. 

 

6.2 – Ficam as vagas de garagem numeradas conforme projeto aprovado pela Prefeitura, quanto ao 

número total de vagas e às respectivas áreas por elas ocupadas. 
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6.3 – Todas as despesas de garagem serão tratadas como objeto de propriedades exclusiva. Independente 

de alienação da unidade a que corresponder (em) a (s) vaga(s) de garagem, estas poderão ser cedidas 

locadas ou emprestadas para outra unidade do condomínio, vedada expressamente sua alienação, 

locação ou empréstimo a  pessoas estranhas ao condomínio. 

 

6.4 – As vagas não serão vinculadas às salas, mas ao titular de cada sala será  assegurado o direito a 

utilização de 01 (uma) vaga. A utilização das vagas será feita de forma livre, por ordem de chegada 

ou conforme critério que vier a ser definido pela Assembleia Geral do Condomínio. 

 

6.5 – Os usuários das vagas ficam obrigados a: 

 

a) Deixar as chaves dos respectivos veículos em poder do garagista, quando houver, durante o 

tempo em que os mesmos permanecerem estacionados na garagem, a fim de permitir a sua 

movimentação e acomodação; 

b) Deixar os veículos destravados e com a direção livre, quando houver garagista, a fim de 

poderem ser movimentados independentemente da ligação do motor; 

c) Facilitar  por todos os meios ao seu alcancem a acomodação dos veículos em suas respectivas 

vagas; 

d) Registrar os seus veículos no livro próprio que ficará em poder do garagista, quando houver, a 

fim de que em qualquer momento possa ser verificado se os automóveis estacionados na 

garagem pertencem aos condôminos do edifício; 

e) Não executar consertos ou reparos em seus veículos enquanto os mesmos estiverem estacionados 

na garagem, salvo em caso de extrema necessidade e com a única finalidade de permitir a 

retirada do veículo para outro local; 

f) Não deixar na garagem quaisquer objetos ou guardados; 

g) Não executar lavagens ou polimentos em seus veículos enquanto os mesmos estiverem 

estacionados na garagem. 

 

6.6 – Em que pese o critério de utilização das vagas de garagem estabelecido na cláusula 6.4 e 

REGIMENTO INTERNO, poderá o condomínio, por deliberação de 2/3 dos condôminos em 

assembleia, atribuir as vagas de garagem às unidades integrantes do Condomínio mediante sorteio ou 

outro critério de distribuição que considerar conveniente, e que assim constará no REGIMENTO 

INTERNO as condições e forma uso. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A movimentação de veículos nas áreas de estacionamento deverá ser feita por 

garagista, quando necessário, tendo em vista que as vagas ocupam quase toda a garagem e estão situadas 

juntas umas das outras, de sorte que algumas delas somente poderão ser utilizadas com prévia remoção 

dos veículos que lhes ficam ao redor. 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS E DEVERES 

 

Art. 1 – São direitos dos condôminos: 

 

a) Usar, gozar e dispor de sua unidade autônoma, desde que não prejudique a segurança e 

a solidez do edifício, que não cause dano aos demais condôminos e não infrinja as 

normas legais e as disposições desta convenção; 

b) Usar e gozar das partes comuns do edifício desde que não impeça o uso e gozo dos 

outros condôminos, observadas a mesma restrição anterior; 

c) Examinar a qualquer tempo, os livros e arquivos da administração e pedir 

esclarecimentos ao administrador ou síndico; 

d) Utilizar os serviços de portaria, desde que não perturbe a sua ordem, nem desvie 

empregados para serviços internos de sua unidade autônoma; 

e) Votar nas deliberações e delas particular, desde que estejam quites com suas 

obrigações; 

f) Denunciar ao síndico qualquer irregularidade observada; 

 

Art. 2 – São deveres dos condôminos: 

 

a) Efetuar o pagamento das cotas condominiais até o dia do seu vencimento; 
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b) Guardar decoro e respeito ao uso das coisas e partes comuns,  não usando nem permitindo que as 

usem, para fins diversos daqueles a que se destinam; 

c) Não usar as respectivas unidades autônomas nem alugá-las ou cedê-las pra atividades ruidosas; 

ou a pessoa de maus costumes, ou para a instalação de qualquer atividade ou depósito de 

qualquer objeto capaz de causar dano ao prédio ou incômodo aos demais companheiros; 

d) Não remover pó dos tapetes, cortinas ou partes das unidades autônomas, senão com  aspiradores 

dotados de dispositivos que impeçam a sua dispersão; 

e) Não estender roupas, tapetes ou qualquer outro objeto nas janelas ou em algum lugar que sejam 

visíveis do exterior ou de onde estejam ao risco de caírem; 

f) Não lançar qualquer objeto ou líquido sobre a via pública, área ou pátio interno; 

g) Colocar o lixo e detritos devidamente embrulhados no tubo do coletor respectivo; 

h) Não decorar as paredes, portas e esquadrias externas com cores e tonalidades diversas 

empregadas no edifício; 

i) Não usar toldos externos nem colocar letreiros, placas ou cartazes de publicidade ou quaisquer 

outros, na fachada do edifício, não se aplicando esta restrição as lojas, desde que seja feito de 

maneira a não quebrar a harmonia do conjunto arquitetônico do edifício; 

j) Não colocar, nem deixar que se coloquem, nas partes comuns do edifício quaisquer objetos ou 

instalações, sejam de que natureza for; 

k) Não utilizar os empregados do edifício para serviços particulares; 

l) Não manter nas respectivas unidades autônomas substâncias, instalações ou aparelhos que 

causem danos à solidez do edifício ou incômodo aos demais condôminos; 

m) Não sobrecarregar a estrutura e as lajes do edifício com peso superior ao estabelecido no projeto 

estrutural; 

n) Não fracionar a respectiva unidade autônoma para o fim de aliená-la a mais de uma pessoa 

separadamente; 

o) Contribuir para as despesas Ordinárias e Extraordinárias do edifício, na proporção de suas quotas 

de rateio das despesas, efetuando os recolhimentos nas ocasiões oportunas; 

p) Contribuir para o custeio de obras determinada pela Assembleia; 

q) Permitir o ingresso em sua unidade autônoma do síndico ou prepostos seus, quando isto se torna 

indispensável à inspeção ou realização de reparos em instalações, serviços e tubulações das 

unidades autônomas vizinhas; 

r) Não permitir a realização de jogos nas partes comuns do edifício; 

s) Comunicar imediatamente ao síndico a ocorrência de moléstia contagiosa em sua unidade 

autônoma; 

t) Só usar aparelhos sonoros em tom moderado das máquinas, especialmente antes das 8:00 horas e 

depois de 22:00 horas. 

u) Seguir as recomendações do fabricante das máquinas de lavar quanto à quantidade de sabão 

necessário de lavagem; 

v) Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas, dos tetos e paredes das 

varandas, seguindo o padrão preestabelecido pela construtora, ou pelo condomínio, também para 

as caixas de ar condicionado que vierem a ser instaladas. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

 

Art. 3 – As Assembleias Gerais serão convocadas pelo síndico mediante carta registrada e protocolada ou 

por, pelo menos, um quarto dos condôminos, e serão realizadas no próprio edifício  salvo motivo de força 

maior. 

 

            PARÁGRAFO 1º: As convocações indicarão o resumo da ordem do dia, a data, a hora e o local da 

Assembleia e serão assinadas pelo síndico ou pelos condôminos que a fizerem. 

 

            PARÁGRAFO 2º: As convocações das Assembleias Gerais Ordinárias serão acompanhadas de 

cópias do relatório e contas do administrador, bem como de proposta de orçamento relativo ao exercício 

respectivo. 

 

           PARÁGRAFO 3º: Entre a data da convocação e a da realização da assembleia deverá mediar um 

prazo de cinco dias no mínimo. 
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          PARÁGRAFO 4º: As Assembleias Extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por, 

pelo menos, um quarto dos condôminos, com prazo mais curto do que o mencionado no parágrafo 

anterior quando houver comprovada urgência. 

 

         PARÁGRAFO 5º: É lícito no mesmo anúncio, fixar o momento em que se realizará a Assembleia 

em primeira e segunda convocação entre o período de meia hora, no mínimo. 

 

     PARÁGRAFO 6º: O síndico endereçará as convocações para os apartamentos dos respectivos 

condôminos, salvo se, tiver estes, feito em tempo oportuno, comunicação de outro endereço para o qual 

devam ser remetidas. 

 

Art. 4 – As Assembleias serão presididas por um condômino especialmente aclamado, o qual escolherá 

entre os presentes, o secretário que lavrará a ata dos trabalhos no livro próprio. É defeso ao síndico 

presidir ou secretariar os trabalhos da Assembleia. 

 

Art. 5 – Cada condômino terá direito a tantos votos quantos forem às unidades autônomas que lhes 

pertençam, computando-se os resultados das votações pelos votos apurados, à vista do livro de presença 

por todos  assinados. 

 

  PARÁGRAFO 1º: Se uma unidade autônoma pertencer a vários proprietários, estes elegerão o 

condomínio que os representará, credenciando-o por escrito, o que será exibido na assembleia. 

 

  PARÁGRAFO 2º: Não poderá tomar parte nas assembleias o condômino que estiver atrasado no 

pagamento de suas contribuições ou devendo multa(s) que lhes tenha(m) sido imposta(s), mesmo que 

esteja em cumprimento de acordo. 

 

Art. 6 – É lícito fazer-se o condomínio representar nas assembleias por procurador com poderes especiais, 

condômino ou não, desde que não seja o próprio síndico ou membros do Conselho Fiscal e respectivos 

parentes destes até o terceiro Grau. 

 

Art. 7 – A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á no mês de maio de cada ano, e a ela compete: 

 

a) Discutir e votar o relatório e as contas da administração relativa ao ano findo; 

b) Discutir e votar o orçamento das despesas para o ano em curso, fixando o fundo de reserva; 

c) Eleger o Síndico e o Subsíndico, fixando a remuneração do primeiro; 

d) Eleger os membros do Conselho Fiscal; 

e) Votar as demais matérias constantes da ordem do dia; 

 

Art. 8 – Salvo quando exigido quorum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas, em 

primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos 

metade das frações ideais. 

 

 

    PARÁGRAFO 1º: Em segunda convocação, a assembleia  poderá  deliberar por maioria  dos votos dos 

presentes, salvo quando exigido quorum especial. 

 

    PARÁGRAFO 2º: A assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados 

para reunião. 

 

    PARÁGRAFO 3º: Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto 

dos condôminos pelo mesmo processo e nos mesmos prazos exigidos para a convocação das Assembleias 

Ordinárias. 

 

 

Art. 9º - Compete às Assembleias Extraordinárias: 

 

a) Deliberar sobre as matérias de interesse Geral do edifício ou do condomínio; 

b) Decidir, em grau de recurso, os assuntos que tenham sido deliberados pelo síndico e a elas 

levados a pedido do(s) interessado (s); 

c) Apreciar as demais matérias constantes da ordem do dia; 
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d) Examinar os assuntos que lhe sejam propostos por qualquer condômino; 

e) Destituir o síndico ou subsíndico a qualquer tempo independentemente de justificação e sem 

indenização. 

 

Art. 10 – Nas Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, os resultados das votações serão 

computados por maioria de votos calculados sobre o número de presentes, salvo aquelas deliberações que 

exijam quorum especial, indicadas no parágrafo único deste artigo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Segundo a Lei nº 10.406/02, serão exigidos quoruns especiais nos seguintes 

casos: 

 

a) Exigência de subscrição de titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais para a constituição do 

condomínio (art. 1333); 

b) Exigência  de 2/3 dos votos dos condôminos para : 

b-1) deliberação sobre a cobrança de multa que não esteja prevista nesta Convenção (art. 1336 § 

2º); 

b-2) deliberação sobre a realização de obras voluptuárias (art. 1341,I); 

b-3) deliberação sobre realização de obras nas partes comuns em acréscimo às  já existentes (art. 

1342); 

b-4) alteração da convenção (e art. 1351 com redação dada pela Lei 10.931/2004); 

c)  Exigência de 3/4 dos votos dos condôminos para deliberação sobre cobrança de multa especial 

ao condômino que reiteradamente não cumprir com seus deveres (art. 1337); 

d) Exigência de 1/4 dos votos dos condôminos para: 

d-1) convocação da Assembleia Geral anual, caso o síndico não o faça (art. 1350); 

d-2) convocação de Assembleia Extraordinária pelos condôminos (art. 1355); 

e) Exigência de maioria dos votos dos condôminos presentes para deliberação sobre realização de 

obras úteis e para alteração do REGIMENTO INTERNO ( art. 1341, II e art. 1351 com 

redação dada pela Lei 10.931/2004); 

f) Exigência de maioria absoluta dos votos dos condôminos  para de síndico que não administrar 

convenientemente o condomínio (art. 1349); 

g) Exigência de unanimidade dos votos dos condôminos para: 

g-1) decisão sobre construção de outro pavimento ou sobre construção, em solo comum, de outro 

edifício (art. 1343); 

g-2) mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária (art. 1351) 

Art.11 – As deliberações das Assembleias Gerais serão obrigatoriamente cumpridas por todos os 

condôminos, independentemente de seu comparecimento ou de seu voto, cumprindo ao síndico executá-

las ou fazê-las cumprir. 

 

           PARÁGRAFO ÚNICO: Nos oito dias seguintes á Assembleia, o Síndico fixará as deliberações 

nela tomada em lugar visível do edifício, onde permanecerão no mínimo por dez dias, enviará cópias a 

todos os condôminos por carta registrada ou protocolada. 

 

 

Art. 12 – Das Assembleias Gerais serão lavradas atas em livro próprio, aberto, encerrado e rubricado pelo 

secretário e pelos condôminos presentes, os quais terão sempre o direito de fazer constar as suas 

declarações de voto quando dissidentes. 

 

         PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas com Assembleias Gerais serão sempre inscritas a débito do 

condomínio mas as relativas à Assembleia convocada para apreciação de recursos do condômino serão 

pagas por este se o recurso for desprovido. 

 

CAPÍTULO  IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Art.13 – A administração do edifício caberá a um síndico, condômino ou não, eleito em Assembleia Geral 

Ordinária pelo prazo de um ano, podendo ser reeleito. 

 

        PARÁGRAFO ÚNICO: Ao Síndico compete: 

 



CONVENÇÃO DO  

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRIME ICARAÍ BUSINESS 

Rua Moreira Cesar, 426 – Icaraí – Niterói/RJ. 

Página 9 de 20 

 

a) Representar os condôminos em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, em tudo que se referir 

aos assuntos de interesse do condomínio; 

b) Superintender a administração do edifício; 

c) Cumprir a lei, a presente convenção e as deliberações das Assembleias; 

d) Admitir e demitir empregados, bem como lhes fixar a respectiva remuneração; 

e) Ordenar reparos urgentes ou adquirir o que seja necessário à segurança ou conservação do 

edifício, até o limite mensal equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, e com prévia aprovação 

da Assembleia especialmente convocada se exceder dessa importância; 

f) Executar fielmente as disposições orçamentárias aprovadas nas Assembleias; 

g) Convocar as Assembleias Gerais Ordinárias nas épocas próprias e as Extraordinárias quando 

julgar conveniente, ou  lhe for requerido adequadamente por um grupo de no mínimo, uma 

quarta parte do condomínio; 

h) Prestar a qualquer informações sobre os atos da administração; 

i) Prestar às Assembleias contas de sua gestão, acompanhada da documentação respectiva, e 

oferecer proposta de orçamento para o exercício seguinte; 

j) Comunicar à Assembleia as citações que receber da existência de procedimento judicial ou 

administrativo de interesse do condomínio; 

k) Procurar meios persuasórios para dirimir as divergências entre os condôminos; 

l) Entregar ao sucessor todos os livros e documentos em seu poder; 

m) Manter e escriturar o livro caixa, devidamente aberto, encerrado e rubricado, pelos membros do 

Conselho Fiscal; 

n) Cobrar, inclusive em juízo, as quotas que couberem em rateio aos condôminos nas despesas 

normais e extraordinárias do edifício, aprovadas pela assembleia, bem como cobrar as multas 

impostas por infração de disposições legais ou desta convenção. 

o) Realizar o seguro da edificação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não 

administrar convenientemente o condomínio poderá ser destituído em Assembleia 

especialmente convocada para este fim desde que por voto da maioria absoluta dos condôminos. 

 

Art. 15 - A remuneração pelos serviços do síndico será decidida pela Assembleia Geral Ordinária que o 

eleger. 

 

Art. 16 – Nos seus impedimentos eventuais, o síndico será substituído pelo subsíndico. Em caso de vaga, 

a Assembleia elegerá outro, que exercerá seu mandato pelo tempo restante. Em caso de destituição, o 

síndico prestará, imediatamente contas de sua gestão. 

 

Art. 17 – O Síndico não é responsável, pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome do 

condomínio, desde que tenha agido no exercício regular de suas atribuições, respondendo, porém, pelo 

excesso de representação e pelo prejuízo a que der causa por dolo ou culpa. 

 

Art. 18 – Juntamente com o Síndico será eleito pela Assembleia o subsíndico, que além de substituir o 

síndico em suas faltas e impedimentos, com ele cooperará na administração do edifício. 

 

               PARÁGRAFO ÚNICO- O mandato do subsíndico será igual ao do síndico, não recebendo, 

todavia remuneração. 

 

Art. 19 – Ao porteiro ou zelado, nomeado pelo síndico do edifício e considerado empregado do 

condomínio, compete: 

 

a) Manter os serviços permanentes de portaria e exercer a vigilância contínua do edifício; 

b) Manter em perfeitas condições de conservação e asseio as partes comuns do edifício; 

c) Ascender e apagar as luzes das partes comuns do edifício; 

d) Guardar as chaves da entrada e das dependências comuns do edifício; 

e) Receber correspondências e encomendas destinadas ao edifício ou aos seus condôminos, 

colocando-as nos escaninhos respectivos ou encaminhá-las aos destinatários; 

f) Determinar tarefas e atribuições dos demais empregados do edifício e fiscalizar o seu 

comparecimento e assiduidade ao serviço; 

g) Comunicar ao síndico imediatamente qualquer irregularidade havida no edifício, ou na sua 

utilização pelos condôminos, bem como qualquer circunstância que lhe pareça anormal; 
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h) Executar as instruções do síndico; 

i) Exercer o policiamento interno do edifício. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 20 – Anualmente a Assembleia Geral Extraordinária elegerá o Conselho Fiscal, composto de 

membros, eleitos pela assembleia, escolhidos entre os condôminos, os quais exercerão gratuitamente as 

funções, por prazo de um ano. 

 

Art. 21 – Compete ao conselho Fiscal: 

 

a) Fiscalizar a atividade do administrador e examinar as suas contas, relatórios e 

comprovantes; 

b) Comunicar aos condôminos, por carta registrada ou protocolada, as irregularidades havidas 

na gestão do condomínio; 

c) Dar parecer sobre as contas do síndico, bem como sobre a proposta de orçamento para o 

subsequente exercício informando à Assembleia Geral; 

d) Assessorar o síndico na solução dos problemas de condomínio; 

e) Opinar nos assuntos entre o síndico e os condomínios; 

f) Dar parecer em matéria relativa às despesas extraordinárias; 

g) Abrir, encerrar e rubricar o livro caixa. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ORÇAMENTO DO CONDOMÍNIO 

 

Art. 22 – Constituem despesas ordinárias do condomínio: 

 

a) As relativas à conservação, limpeza, reparação e reconstrução das partes comuns, aquisição 

de equipamentos para uso comum e dependências do condomínio: 

b) As relativas a manutenção e operação dos elevadores, bombas, internet e demais 

equipamentos do condomínio e ou substituição dos mesmos; 

c) As relativas ao prêmio do seguro do condomínio e dos empregados; 

d) Os impostos e taxas que incidem sobre as partes comuns do condomínio; 

e) A remuneração do síndico, do zelador e dos demais empregados, bem como as relativas aos 

encargos de previdência e assistência social; 

f) As despesas relativas à reparação dos danos provocados por vazamentos ou infiltrações 

ocorridas nos apartamentos ou nas partes comuns do condomínio, em cuja unidade 

autônoma surgiram esses vazamentos ou infiltrações. 

g)  

Art. 23 – Compete à Assembleia Geral fixar as despesas ordinárias e cabe aos condôminos concorrer para 

o seu pagamento mensalmente, na proporção de suas quotas de rateio das despesas correspondentes às 

unidades que possuírem ( art. 1334, Lei nº 10.460/02). Os recolhimentos serão feitos em local designado 

pelo síndico, respeitadas as disposições da presente Convenção e segundo as quotas de rateio abaixo 

descriminadas: 

 

QUOTAS DE RATEIO 

UNIDADES                                                                                                         QUOTAS 

Lojas                                                                                                                      1,05(x2) 

Salas                                                                                                                      1,05(x88) 

Coberturas – 1501 e 1504                                                                                     1,50(x2) 

Coberturas -  1502 e 1503                                                                                     1,25(x2) 

 

 

Art. 24 – Serão igualmente rateadas entre os condôminos na proporção das quotas de rateio de suas 

respectivas unidades, sempre que o Fundo de Reserva for insuficiente às despesas extraordinárias, 

devendo as quotas correspondentes ser pagas dentro de 15 (quinze) dias a contar da data da Assembleia 
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que as autorizar, salvo se, nessa oportunidade, for estabelecido prazo diferente, ou  se forem adicionadas 

às quotas normais de condomínio. 

 

         

Art. 25 – Ficarão a cargo exclusivo de cada condômino as despesas a que der causa, decorrentes de fato, 

por ele praticado. 

 

               PARÁGRAFO ÚNICO: O disposto neste parágrafo é extensivo aos prejuízos causados às partes 

comuns do Edifício pela omissão do condomínio na execução dos trabalhos de reparação na sua unidade 

autônoma. 

 

Art. 26 – O Saldo remanescente no orçamento de um exercício será incorporado ao exercício seguinte, se 

outro destino não lhe for dado pela Assembleia Geral. O déficit verificado será rateado entre os 

condôminos e arrecadado no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

Art. 27 – Além das quotas destinadas ao pagamento das despesas comuns (art. 22 da convenção), os 

condôminos pagarão, cada um por igual, 10% do valor estabelecido para as quotas do condomínio, na 

mesma época em que estas quotas forem pagas para constituição de um Fundo de Reserva, o qual se 

destinará a custear as despesas extraordinárias ( art. 24 da convenção). 

 

Art. 28 – O edifício será segurado contra o incêndio ou qualquer risco que o possa destruir, no todo ou em 

parte, em companhia idônea, com aprovação da Assembleia Geral, e pelo respectivo valor, 

discriminando-se na apólice de cada apartamento. 

   

  PARÁGRAFO ÚNICO: É lícito a cada condômino individualmente e às expensas próprias, aumentar o 

seguro de sua unidade autônoma, ou segurar as benfeitorias e melhoramentos por ele introduzidos na 

mesma. 

 

Art.29 – Ocorrido o sinistro total ou que destrua mais de dois terços do edifício, a Assembleia geral se 

reunirá dentro de 15 ( quinze) dias e elegerá uma comissão de 03 ( três) condôminos, investidos dos 

poderes para: 

 

a) Abrir concorrência para reconstrução do edifício ou de suas partes destruídas, comunicando o 

resultado a Assembleia Geral para a devida liberação; 

b) Receber a indenização e depositá-la em nome do condomínio no estabelecimento bancário 

designado pela Assembleia; 

c) Acompanhar os trabalhos de reconstrução até o final, representando os condôminos junto aos 

construtores, fornecedores, empreiteiros e repartições públicas. 

Art. 30 – Se a edificação for total ou consideravelmente destruída, ou ameace ruína, os condôminos 

deliberarão em assembleia sobre a reconstrução, ou venda, por votos que representem metade mais umas 

das frações ideais. 

 

       PARÁGRAFO 1º -  Caso se decida pela  reconstrução, e se a indenização paga pela companhia 

seguradora não for suficiente para atender às despesas, concorrerão os condôminos para o pagamento do 

excesso na proporção de suas  frações ideais. 

 

       PARÁGRAFO 2º - Deliberada à reconstrução, poderá o condomínio eximir-se do pagamento das 

despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos, mediante avaliação judicial. 

 

       PARÁGRAFO 3º - Realizada a venda, em que se preferirá, em condições iguais de oferta, o 

condômino ao estranho, será repartido o apurado entre os condôminos, proporcionalmente ao valor das 

suas unidades imobiliárias. 

 

Art. 31 – Em caso de incêndio parcial, recolhido o seguro, proceder-se-á à reparação ou reconstrução da 

partes sinistradas. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS PENALIDADES 
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Art. 32 – Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições pagarão os juros de 

1% ao mês, multa de 2% e correção monetária sobre o débito, em benefício do condomínio, 

independentemente de interpelação. Ocorrendo atraso superior a 30 (trinta) dias, poderá o Síndico cobrar 

o débito judicialmente, hipótese em que será a multa elevada para 20%, sujeitando-se o inadimplente, 

ainda, ao pagamento das custas e honorários de advogado e á correção monetária de seu débito, segundo 

os índices fornecidos pelas autoridades competentes para a correção dos débitos fiscais. 

 

 

      PARÁGRAFO ÚNICO: Desde que permitidos por lei, os juros moratórios e a multa poderão ser 

aumentados, devendo tais juros e multa serem fixados em Assembleia Geral. 

 

Art., 33 – O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o 

condomínio, poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa  

correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais,  

conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. 

 

      PARÁGRAFO ÚNICO: O condômino ou possuidor que por seu reiterado comportamento antissocial, 

gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá, sempre por 

deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao 

décuplo do valor atribuído a contribuição para as despesas condominiais. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

REGULAMENTO INTERNO 

 

Art. 34 – A utilização do edifício deverá ser feita com observância das normas constantes do 

Regulamento Interno: 
 

Todos os condôminos, inquilinos, seus prepostos e os empregados do condomínio são obrigados a 

cumprir, respeitar, e, dentro de sua competência, a fazer cumprir e respeitar as disposições deste 

regulamento; 

 

Constitui direito dos condôminos e seus inquilinos, usar, gozar e dispor da respectiva unidade e das partes 

comuns do condomínio como melhor lhes aprouver, desde que respeitadas as determinações legais que 

abrangem as relações condominiais – particularmente a Lei 10406, de 10/01/02, do novo Código Civil, 

bem como da CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO e do REGULAMENTO INTERNO, de modo a 

não prejudicar igual direito dos outros condôminos e inquilinos nem comprometer a boa ordem, a moral, 

a segurança, a higiene, a tranquilidade; 

 

O Regulamento Interno para uso das áreas comuns e demais, será deliberado em assembleia 

especificamente criada para esse fim e somente poderá ser alterado com o quorum de 1/4 dos 

condôminos.  

 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art.35 – A presente convenção que sujeita todos os ocupantes, ainda que eventuais, do edifício ou de 

qualquer de suas partes, obriga a todos os condôminos, seus sub-rogados e sucessores a título  universal 

ou singular, somente poderá ser modificada pelo voto de dois terços dos que tiverem essa qualidade ao 

tempo da alteração. 

 

Art.36 – Fica eleito o foro da cidade de Niterói, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que 

seja para qualquer ação ou execução decorrentes da aplicação de quaisquer disposições da presente 

convenção. 

 

Art.37 – O condomínio do Edifício ¨PRIME ICARAÍ BUSINESS¨, considerar-se-á  definitivamente 

constituído e instalado para todos os jurídicos e legais efeitos, na data da expedição do respectivo aceite, 

pelas autoridades competentes, a partir de quando todos os condôminos, ainda mesmo os que somente 
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mais tarde venham utilizar suas unidades começarão a concorrer para a satisfação das despesas ordinárias 

e extraordinárias do condomínio. 

 

               PARÁGRAFO 1º: No prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que for expedido o aceite, os 

condôminos reunir-se-ão em Assembleia Geral para eleição do Síndico, Subsíndico, membros do 

conselho Fiscal e fixação das quotas provisórias com que cada um contribuirá para o pagamento das 

despesas da administração. Essas quotas serão estabelecidas por estimativas pelos condôminos e serão 

revistas em Assembleias Geral para isso especialmente convocada, nos 03 (três) meses seguintes, ocasião 

em que, diante da realidade econômica financeira, expressa nos balancetes mensais, seu valor poderá ser 

mais precisamente fixado. 

 

              PARÁGRAFO 2º: Compete ao síndico eleito no prazo de 10(dez) dias contados de sua posse 

solicitar à empresa que houver construído o prédio, a assistência técnica que eventualmente se mostrar 

necessária às partes comuns do edifício. 

 

              PARÁGRAFO 3º: Compete a cada condômino, individualmente, nos 10 (dez) dias seguintes ao 

recebimento das respectivas chaves, solicitar à empresa que houver construído o prédio, a assistência 

técnica que eventualmente se mostrar necessária em suas respectivas unidades autônomas. 

 

 

Art. 38 – A presente Convenção depois de assinada por dois terços dos condôminos do Edifício será 

levada a Registro no Cartório de Registro de Imóveis da primeira circunscrição, na forma prevista no 

Decreto nº 55.815 de 08 de março de 1965. 

 

 

Art. 39 – Uma cópia desta Convenção será depositada na portaria do Edifício, para o permanente 

conhecimento geral dos condôminos. 

 

Art. 40 – Por prazo indeterminado, a contar da data do aceite, a Pendotiba Imobiliária Ltda, fica 

irrevogavelmente autorizada a manter em quaisquer das áreas comuns do empreendimento quaisquer tipo 

de material de publicidade (cartaz, placa, luminosos e etc), alem de um corretor com plantas e a 

respectiva mesa, para a promoção de venda dos apartamentos em disponibilidade, o qual poderá conduzir 

os candidatos as respectivas unidades e, bem como, mostrar-lhes todas as partes comuns do edifício. Em 

consequência ficam suspensas as proibições contidas no art. Segundo, alínea “b”, “i”, e “j” da presente 

Convenção. 

 

Art. 41 – Ressalvadas as matérias previstas no Art. 10 e seus parágrafos, com os quoruns ali 

estabelecidos, esta Convenção somente poderá ser alterada por condôminos que representem, no mínimo, 

duas terças partes da totalidade das unidades.   

 

             Niterói, 01 de outubro de 2016. 
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