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CAPITULO II – DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO 
 
ARTIGO 5º - São integrantes da Associação todos os titulares, 
compromissários compradores, cessionários ou promissários cessionários de 
direitos sobre imóveis localizados no empreendimento denominado 
RESIDENCIAL ALPHAVILLE 9, assim considerados também os cônjuges. 
 
Parágrafo Primeiro - Os compromissários compradores preterem os titulares 
de domínio nos direitos oriundos da Associação, da mesma forma que os 
cessionários e/ou promissários cessionários preterem os cedentes e/ou 
promitentes cedentes. 
 
Parágrafo Segundo - São considerados associados, diante do que dispõe o 
artigo 5º, todos aqueles regularmente inscritos na sede da Associação até 72 
horas antes da reunião 
da respectiva Assembléia Geral. 
 
Parágrafo Terceiro – Em relação ao quorum que define a presença dos 
Associados com direito a voto para a instalação das Assembléias Gerais, cada 
imóvel corresponde a um único Associado. 
 
Parágrafo Quarto – O mesmo ocorre em relação a união ou recomposição de 
dois ou mais lotes contíguos, de modo a formar um ou mais lotes. Assim, cada 
imóvel corresponde a um único Associado. 
 
ARTIGO 6º - São direitos dos integrantes da associação: 
 
a) freqüentar a sede associativa e demais dependências permitidas, usufruindo 
as regalias conferidas pela Associação previstas no Estatuto Associativo, 
principalmente, as dispostas no Regulamento Interno; 
 
b) apresentar sugestões à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo 
quanto à adoção de providências úteis aos interesses da Associação; 
 
c) participar das Assembléias Gerais convocadas exercendo a prerrogativa do 
voto, bem como, apresentar-se para ser votado desde que, em ambos os 
casos, não esteja inadimplente em relação as taxas de manutenção e em 
relação a multas contra si aplicadas  em razão do descumprimento de 
regulamentos da associação; 
 
d) participar das reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria executiva, 
desde que seja convidado, e na condição de ouvinte, sem direito a voto, 
podendo, entretanto, se manifestar, se autorizado; 
 
e) usufruir das facilidades e benefícios colocados à disposição dos associados. 
 
Parágrafo Único - Caso a qualidade de associado recaia sobre pessoa 
jurídica, os direitos decorrentes desta condição deverão ser exercidos pelo 
representante legal da referida pessoa jurídica nominados na ata constitutiva 
ou de ultima alteração contratual, mediante efetiva comprovação. 
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ARTIGO 7º - Constituem deveres dos Associados: 
 
a) observar e cumprir estrita e fielmente as disposições contidas no 
Regulamento das Restrições impostas pelo loteador, no Estatuto Associativo, 
no Regulamento Interno, no Código de Obras e demais normas reguladoras da 
Associação; 
 
b) acatar e cumprir as deliberações das Assembléias Gerais e determinações 
da Diretoria Executiva e demais órgãos da Associação; 
 
c) pagar à Associação a taxa de manutenção mensal relativas aos serviços 
prestados nos prazos fixados, bem como as demais taxas, imposições de 
multas e outras dispostas neste estatuto, conforme aprovado em Assembléia 
Geral. 
 
Parágrafo Único – No caso de atraso nos pagamentos acima especificados, 
incidirá sobre o valor da taxa de manutenção e demais imposições, multa 
correspondente ao limite máximo estabelecido legalmente, acrescido da 
correção monetária e juros legais desde o vencimento de cada parcela até o 
efetivo pagamento, incidindo, também, percentual correspondente a verba de 
honorário de advogado, podendo a Associação, a seu critério, registrar o débito 
junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme critério estabelecido pela 
Diretoria Executiva e referendado em Assembléia Geral. 
 
d) pagar eventual taxa suplementar, a título de despesa extraordinária, desde 
que regularmente deliberada e fixada em Assembléia Geral; 
 
e) colaborar na conservação e preservação do patrimônio econômico e moral 
da Associação; 
 
f) empenhar-se integralmente em suas atribuições quando nomeado pela 
Diretoria Executiva para integrar Comissões de Trabalho da Associação, 
visando atingir máximo desempenho. 
 


