
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 10 de agosto de 2016. 

Aos Condôminos do Residencial San Sebastian  

Prezados(as) Senhores(as), 

 

 Todos os condomínios existentes são regidos pela Lei do Condomínio (Lei 4591, de 

16/12/64), que estabelece as normas a serem seguidas pelos condomínios, os direitos e deveres 

dos condôminos e da administração.  

 

REF. PAUTA DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DATA: 18/08/16 

Conforme estabelece a Lei do Condomínio 4.591/64, vimos pela presente convocar V. Sas., para a 

Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18 (dezoito) de agosto de 2016 (quinta-feira) na 

Igreja Casa da Benção, localizada à Rua Heitor de Andrade Campos – nº2-94 – Jd. Prudência – 

Bauru, às 19h  (dezenove horas) em primeira convocação, ou às 19h30min (dezenove horas e trinta 

minutos) em segunda convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

 

I-  Eleição de síndico, subsíndico  e conselho consultivo para o mandato de  02 (dois) anos;  

II- Aprovação da ajuda de custo para o síndico no valor de um salário mínimo, com carga horária de 20 

horas semanais;  

II- Eleição dos  representantes de bloco;  

III- Contratação ou não de administradora; 

IV-  Aprovação do valor do condomínio e da previsão orçamentária 2016/2017; 

V- Aprovação da Convenção do Condomínio com as alterações nos artigos 12/28/43 e 52; 

VI- Aprovação do Regimento Interno com as alterações nos artigos 49, 76 e 89;   

VII- Aprovação de arrecadação extra para automatização do portão social e de carro; 

VIII- Aprovação de arrecadação extra para a aquisição de câmeras nas áreas comuns; 

IX- Aprovação de instalação de kit gás antes da mudança; 

X-  Aprovação de leitura individualizada da água e cobrança junto com a taxa de Condomínio;   

XI-  Aprovação de autorização da entrada do Conselho Tutelar e da Polícia no condomínio; 

XII- Aprovação de autorização de mudança nos finais de semana, no horário comercial,  durante o primeiro 

mês após a entrega das chaves. 

   

Obs.: Os que não comparecerem, ou não se fizerem representar através de procuração, estarão 

concordando com as deliberações  da Assembleia. 

 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN SEBASTIAN 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO 
 

CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO 
 
Artigo 12  
Todos os danos causados às áreas comuns de cada bloco e não identificado o autor será rateado entre os 
condôminos do bloco. Inclusive roubo de lâmpadas, danificação da porta do bloco e fechadura, e danos 
nos extintores e paredes. 
 

Artigo 28 
As assembleias Ordinárias ou extraordinárias deverão ter comprovação de recebimento da convocação e 
pauta no mínimo de 80%.  dos Condôminos. Ou seja, 128 condôminos deverão ter comprovado com 
assinatura o recebimento da convocação. 
 
Artigo 43 
E quando os danos ocorrer nas áreas comuns dos blocos (escadas, paredes internas, portas, fechaduras, 
vidros, grades, piso, roubo de lâmpadas, extintores) entre outros danos, e não identificar o causador, o 
Síndico mandará executar os reparos e os custos serão rateados entre os Condôminos do bloco sendo 
cobrado junto com a taxa de Condomínio. 
 
 Artigo 52 
A primeira taxa de condomínio será estimada pelos condomínios e paga até a data da entrega das chaves, 
com a finalidade de propiciar capital de giro e aquisição e de materiais e equipamentos básicos, 
necessários ao funcionamento do Condomínio. Só poderão receber as chaves os condôminos que 
apresentarem o comprovante do pagamento da primeira  taxa de condomínio. 
 

 
REGIMENTO INTERNO 

 
Artigo 49  
 
É proibida a utilização do salão de festas para fins políticos, religiosos, comerciais, leilões, reuniões de 
clubes ou associações, jogos de qualquer natureza, festas ou reuniões com finalidade lucrativa ou 
beneficente, bem como para depósito de pertences dos moradores, salvo para as atividades do Trabalho 
Social, parte integrante do Programa Minha Casa Minha Vida.  
 
Artigo 76 
Deverá separar o lixo orgânico do lixo reciclável e depositar nos locais destinados para este fim. 
 
Artigo 89 
E quando os danos ocorrer nas áreas comuns dos blocos (escadas, paredes internas, portas, fechaduras, 
vidros, grades, piso, roubo de lâmpadas, extintores) entre outros danos, e não identificar o causador, o 
Síndico mandará executar os reparos e os custos serão rateados entre os Condôminos do bloco sendo 
cobrado junto com a taxa de Condomínio. 
 
 
 
 
 

 


