
2" ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA SACEA - SOCIEDADE DOS AMIGOS DO 

CONDOMÍNIO DE CHÁCARAS "ESTÂNCIA DAS ÁGUAS"  

CAPÍTULO I 1 

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVO E DURAÇÃO. 

Artigo 1° - Com a denominação de SACEA - SOCIEDADE DOS AMIGOS DO CONDOMÍNIO 

DE CHÁCARAS ESTÂNCIA DAS ÁGUAS, é criada uma sociedade sem fins lucrativos, políticos ou 

religiosos, cujas atividades serão regidas pelo disposto neste Estatuto e pela legislação em vigor. 

A DIRETORIA EXECUTIVA exercerá o Mandato de 01 (um) ano com direito a reeleição. 

Parágrafo 1° - A Sociedade terá como objetivo principal promover o bem estar, as regras de convívio 

harmônico entre os proprietários e o progresso do Condomínio de Chácaras Estância das Águas; 

Parágrafo 2° - A SACEA - Sociedade dos Amigos do Condomínio de Chácaras Estância das 

Águas terá sua sede social localizada no Condomínio de Chácaras Estância das Águas, CEP 

75.340-000, Hidrolândia-Goiás. 

Artigo 2°- O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, iniciando-se aos 29 (vinte e 

nove) dias do mês de junho de 2.005. 

Artigo 3°- A sociedade tem por finalidade: 

a) Preservar as características do Condomínio "Estância das Águas", dentro do perímetro 

aprovado e definido perante a Prefeitura do Município de Hidrolândia - GO; 

b) Gestionar junto à comunidade e aos poderes públicos componentes, o conveniente apoio 

social, financeiro e administrativo ao Condomínio "Estância das Águas"; 

c) Administrar o Condomínio; 

d) Promover o congraçamento e estimular e solidariedade entre os associados; 

e) Defender os interesses comuns dos associados; 



1) Propiciar a realização de melhoramentos de interesse comum; 

g) Preservar os elementos do meio ambiente e a área ocupada dos lotes; 

h) Zelar, Preservar e Conservar as vias de acesso e as áreas comuns; 

i) Fiscalizar o cumprimento das imposições urbanísticas vigentes, zelando por sua manutenção; 

j) Zelar pela conservação, limpeza, manutenção, reparação, administração, segurança e melhoria 

da malha viária e do sistema de lazer privativo, dos bens públicos, objetos da concessão e dos 

serviços e equipamentos servientes ao Condomínio "Estância das Águas", dentro de seu 

perímetro de âmbito de suas possibilidades; 

k) Fiscalizar a observância das restrições urbanísticas impostas ao empreendimento; 

1) Diligenciar objetivando o zelo pela segurança dos moradores, promovendo e efetivando 

medidas para tanto e dentro de sua possível e permissível esfera de atuação; 

m) Zelar pela guarda, conservação, reparação e administração das obras complementares do 

Empreendimento, consistentes, dentre outras, de portaria, guariba, sistema de segurança, 

equipamentos de lazer, etc; 

n) Fiscalizar a observância das normas de tráfego e estacionamento que venham a ser 

estabelecidas mediante Regulamentação Interna, gestionando, eventualmente, junto aos Poderes 

Públicos competentes, apoio necessário para tal observância e a adoção das normas necessárias e 

convenientes à comunidade do Empreendimento; 

o) Zelar e manter os equipamentos atinentes à infraestrutura que, tendo em vista as características 

do Empreendimento, não sejam ou não venham a ser da responsabilidade dos Poderes Públicos; 

p) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento, por parte dos associados, das exigências e 

disposições das cláusulas constantes do Instrumento de Compra do loteamento Condomínio 

"Estância das Águas", bem como das restrições que devem ser observadas para utilização e 

aproveitamento dos lotes; 

q) E, principalmente, dar continuidade ao projeto paisagismo adotada para melhoria do meio 

ambiente, através da recomposição da fauna e flora, propiciando aos moradores do Condomínio 

"Estância das Águas", um local aprazível de se viver. 

Artigo 4° - Fica PROIBIDA a locação das unidades habitacionais unifamiliares, por período inferior a 

90 (noventa) dias. Quando da locação de unidade habitacional familiar, será exigida a apresentação, à 

Diretoria Executiva, por meio do Diretor Presidente o respectivo contrato de locação. Os locadores 

responsabilizar-se-ão por eventuais danos causados pelos locatários às áreas e equipamentos com 



condomínio e/ou de outros moradores. (Inclusão de texto aprovado na Assembleia Geral 

Extraordinária do dia 29/04/2022). 

Artigo 5° - Fica PROIBIDA a hospedagem remunerada de estranhos desacompanhados, ou não, do 

condômino ou morador, por período inferior a 90 (noventa) dias, contratada diretamente ou através de 

plataformas digitais especializadas como Booking.com, Airbnb Plataforma Digital Ltda, Hoteis.com  e 

outras similares, bem como corretores de imóveis ou por quaisquer outros meios, onde será considerada 

infração grave. O condômino que adotar tal prática estará sujeito a uma multa de valor equivalente ao 

de quatro cotas condominiais integrais vigentes à época da infração, dobrando em caso de reincidência 

e quadruplicando na terceira ocorrência. (Inclusão de texto aprovado na Assembleia Geral 

Extraordinária do dia 29/04/2022). 

Artigo 6° - A sociedade tem sua sede no Município e Comarca de Hidrolândia - GO, com sua ação e 

jurisdição dentro do perímetro do Condomínio "Estância das Águas", cujos sócios são membros natos, 

pelos sócios fundadores que são todos os demais subscritores dos atos constitutivos da Sociedade e 

pelos sócios titulares aderentes, que serão todos os titulares das unidades residenciais integrantes do 

empreendimento, admitidos na forma do Parágrafo primeiro a seguir: 

Parágrafo 1° - Os sócios titulares ingressarão no quadro social mediante aquisição de unidades 

residenciais ou de direitos aquisitivos dos lotes, dentro do Empreendimento, consignando esse 

ingresso mediante aquisição de denominado Contrato de Adesão. Assim, o quadro social dentro 

das condições mencionadas neste parágrafo, será constituído além da sócia fundadora nata dos 

sócios fundadores, de tantos sócios titulares quantas forem às unidades residenciais do 

Empreendimento, sendo permitida a aquisição por uma pessoa de tantas unidades residenciais 

quantas desejar. 

Parágrafo 2° - Perderá essa qualidade, o sócio titular que vender, doar, ceder ou distratar a sua 

propriedade dentro do Condomínio. 

Parágrafo 3° - Cada unidade individual terá direito a um voto nas deliberações sociais, 

estabelecendo-se o regime de representação na hipótese de haver mais de um titular de domínio 

sobre a mesma unidade individual. 



Parágrafo 4° - Serão considerados dependentes dos associados o cônjuge, os filhos e os parentes 

que lhe residam, indicados em declaração escrita dirigida à sociedade. 

Parágrafo 50  - O associado menor de 18 (dezoito) anos participará das Assembleias Gerais e das 

Deliberações Sociais através de seus representantes 

Artigo 5° - Da Exclusão de Associados. 

A exclusão do associado regularmente admitido na SACEA - SOCIEDADE DOS AMIGOS DO 

CONDOMÍNIO DE CHÁCARAS ESTÂNCIA DAS ÁGUAS somente se dará nas seguintes 

hipóteses: 

a) Deixar de ser proprietário ou promissário comprador do lote no Condomínio; 

b) Procedimento incompatível com objetivos sociais, o que será considerado através de processo, 

com direito de defesa ao associado denunciado; 

c) Pela morte da pessoa física ou por processo de falência da pessoa jurídica; 

d) Descumprimento de suas obrigações financeiras para com a sociedade, após apreciação e 

deliberação da Diretoria Executiva. 

Parágrafo Único - A Diretoria Executiva tomará todas as medidas legais cabíveis para o 

cumprimento deste artigo. 

Artigo 7° - O associado que for excluído responderá, em todas as hipóteses acima mencionadas ou 

outras que eventualmente surgirem, por todas as obrigações financeiras para com a Sociedade, até a 

data de sua efetiva exclusão. 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS: 

Artigo 8° - Aos associados, desde que quites com suas obrigações sociais, são assegurados, s direito 

a) Voz e voto; 



b) De usufruir os benefícios e vantagens prestados pela sociedade e de utilizar os bens assumidos 

por esta; 

c) Comparecer e tomar parte nos trabalhos e deliberações das assembleias Gerais; 

d) De participar das comissões ou grupos de trabalhos específicos; 

e) De fazer cumprir o Estatuto social e de exigir o cumprimento deste; 

f) Votar e ser votado, na forma estabelecida neste estatuto; 

g) De promover, subsidiariamente, em caso de eventual atraso de providência de cobranças, por 

mais de 60 (sessenta) dias, por parte da Sociedade, na qualidade de terceiro interessado, o 

ajuizamento de competente ação de cobrança, a favor e em beneficio da Sociedade, contra o 

Associado em atraso no pagamento de mensalidade ou contribuições à mesma devida; 

h) De promover, na defesa do seu próprio interesse, procedimento cabível contra Associado 

faltoso, que, em decorrência de atraso nos pagamentos das contribuições pecuniárias devidas, à 

Sociedade, ocasione prejuízo à Sociedade dos amigos do Condomínio "Estância das Águas"; 

i) Utilizar em igualdade de condições com os demais condôminos das instalações comuns do 

condomínio, da Servidão de Passagem recíproca da portaria dos empreendimentos. 

Artigo 9° - São deveres dos Associados / Condôminos: 

a) Observar e acatar rigorosamente o presente Estatuto Social e o Regimento Interno da 

Sociedade; 

b) Contribuir pessoal e economicamente para a manutenção desenvolvimento da Sociedade, e de 

seus serviços, vantagens benefícios; 

c) Constitui dever precípuo de todos os associados, observar as disposições deste Estatuto, bem 

como as determinações dos órgãos dirigentes da Sociedade; 

d) Pagar pontualmente a taxa de rateio de despesas mensais, ou extras, estabelecidas pela 

administração interna da Associação competente e que se referir à sua unidade; 

e) Ao ceder, transferir, ou vender sua unidade dar conhecimento ao novo condômino das regras 

aqui estabelecidas e exigir-lhe igualmente o fiel cumprimento; 

1) A transferência de sua unidade somente dar-se-á mediante apresentação da Carta de Quitaçã 

das obrigações do condomínio, emitida pelo Presidente da Sociedade. 



Parágrafo 1° - A renúncia de qualquer associado a seus direitos, em hipótese alguma, valerá 

como escusa para exonerá-lo do cumprimento de seus deveres e de suas obrigações e 

principalmente, do pagamento dos encargos a que ficar obrigada. 

Parágrafo 2° - Considerando que os fundos sociais, ainda que observa na hipótese prevista neste 

estatuto, serão provenientes, essencialmente, pelas contribuições obrigatórias, gerais e 

específicas, que venham a ser estipuladas como encargos dos sócios e deles, consequentemente, 

despenderão os cumprimentos por parte da própria sociedade, quanto os encargos pecuniários que 

sejam por ela própria assumidos, inclusive no tocante às obrigações que venham a ser contraídas 

perante a Municipalidade por força da concessão de que trata a alínea "a" do Artigo 3.° 

deste Estatuto, deverá ser atribuída, pela Diretoria da Sociedade, especial e constante atenção à 

promoção da cobrança e da arrecadação das contribuições pecuniárias devidas pelos associados. 

Desta forma, será adotado preferencialmente, o procedimento sumaríssimo para a cobrança de 

quaisquer contribuições, multas e juros, além das importâncias relativas aos honorários de 

advogados e custas do processo, na hipótese da necessidade de qualquer procedimento judicial. O 

associado que não pagar a sua contribuição até a data marcada para o seu vencimento fica sujeito 

ao acréscimo de juros e multa de lei sobre o total em atraso, tudo devidamente corrigido de 

conformidade tom a progressão da variação cumulativa de índice de preços ou de outro indexador 

que, sendo adotado pela Diretoria da Sociedade, reflita a variação da inflação no período 

compreendido entre a data de vencimento da obrigação em atraso e o da sua efetiva liquidação. 

Parágrafo 3° - Para o exercício de seu direito de credora, a SACEA — SOCIEDADE DOS 

AMIGOS DO CONDOMÍNIO DE CHÁCARAS ESTÂNCIA DAS ÁGUAS, poderá utilizar-

se de todos os meios admitidos para cobrança judicial, inclusive sacando Letras de Câmbio ou 

Duplicatas de serviços, contra o Associado inadimplente ou seus sucessores. 

Artigo 10° - O Regimento Interno é parte integrante deste Estatuto e disporá sobre o uso pelos sócios 

dos serviços, vantagens e benefícios da Sociedade assim como sobre as contribuições gerais ou 

específicas, que devam ser pagas obrigatoriamente pelos sócios para o bom funcionamento da 

Sociedade. 



Parágrafo 1° - A fixação de contribuições, gerais ou específicas, ambas obrigatórias, deverá ser 

estabelecida pela Diretoria Executiva, que resolverá também sobre a forma do seu rateio e 

cobrança. 

Artigo 11° - A não observância do Estatuto social e do Regimento Interno implicará na aplicação, pela 

Diretoria, das providências que couberem ao caso, judiciais ou extrajudiciais, inclusive e 

especialmente, interrupção individual ao infrator quanto aos serviços, às vantagens ou aos benefícios a 

serem prestados ou concedidos pela Sociedade, sem prejuízo de outras penalidades que couberem, tudo 

conforme a gravidade da falta cometida, apurada em processo interno sumário, o qual se ouvido o 

interessado, com direito a recurso à Diretoria Executiva. 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

Artigo 12° - São órgãos de Administração da Sociedade: 

a) A Assembleia Geral; 

b) O Conselho Deliberativo; 

c) A Diretoria; 

Artigo 13° - A Assembleia Geral será constituída pela reunião dos Associados em pleno gozo de seus 

direitos, quando regularmente convocados, sendo necessária a presença de 50% (cinquenta por cento) 

dos associados, para ser instalada, em 1a  Convocação e qualquer número em 2' Convocação, sempre 

em espaços de 30 (trinta) minutos entre uma e outra. (Alteração de texto aprovado na Assembleia 

Geral Extraordinária do dia 29/04/2022). 

Parágrafo Único - A convocação da Assembleia Geral será feita: 

1) Pelo Presidente do Conselho Deliberativo; 

2) Pelo Presidente da Diretoria Executiva, por deliberação da maioria absoluta de se 

membros; 

3) Por 1/5  dos associados. 



Artigo 14° - A Assembleia Geral, sendo o órgão máximo da Sociedade delibera qualquer matéria de 

interesse social para qual tenha sido convocada, cabendo-lhe primitivamente: 

a) Eleger o Conselho Deliberativo; 

b) Deliberar sobre reforma dos Estatutos Sociais; 

c) Deliberar sobre dissolução da sociedade e a forma pela qual a mesma deve ser processada; 

d) Aprovar as contas de exercício findo, e previsão orçamentária do exercício vindouro. 

A Sociedade será administrada por uma Diretoria, Órgão Executivo, com mandato de 01 (um) ano, 

composta de 04 (quatro) membros, designados como: Diretor Presidente, Diretor vice-presidente, 

Diretor Tesoureiro e Diretor Secretário, os quais deverão ser sócios da sociedade podendo ser os 

próprios sócios fundadores ou sócios titulares. 

Parágrafo Único - A remuneração do Presidente Executivo será estabelecida em Assembleia 

pelos condôminos. 

Artigo 15° - As deliberações serão tomadas por meio do voto dos Associados presentes, sendo 

necessário para aprovação de itens da pauta 50% mais um, dos Associados presentes. 

Artigo 16° - Os votos dos sócios serão indispensáveis às tomadas de acordo com os seguintes critérios: 

a) Nesta Associação cada lote, independente do número de proprietários, assegura o direito a um 

voto; 

b) A Sócia Nata terá direito a tantos votos quantos sejam suas unidades independentes, podendo 

ou não fazer uso deste direito a seu único exclusivo critério. 

Artigo 17° - A Assembleia deverá ser sempre convocada, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, 

especificada a ordem do dia, em edital fixado em local de acesso dos associados e através 

correspondência dirigida a cada associado. 



Artigo 18° - A Assembleia Geral Ordinária deverá ocorrer até o terceiro mês de cada ano, e a 

Extraordinária sempre que houver interesse social ou que o Conselho Deliberativo assim determine, 

devendo ser convocada na forma do artigo anterior. 

Artigo 19' - O Conselho Deliberativo poderá, a seu critério, aumentar o número de Diretores em até 06 

(seis) membros desde que entenda como necessário para a mais eficiente administração da Sociedade. 

Artigo 20" - Os Diretores serão eleitos e empossados pelo Conselho Deliberativo na mesma 

Assembleia em que for eleito o Conselho Deliberativo. 

Parágrafo 1° - A eleição da diretoria se dará por chapa completa apresentada. 

Parágrafo 2° - Em caso de renúncia, impedindo definitivo, morte ou demissão de qualquer 

Diretor, o Presidente do Conselho Deliberativo convocará reunião deste, no prazo de 10 (dez) 

dias, para eleição e posse do novo Diretor, pelo prazo restante do mandato em curso, respeitadas 

as Disposições deste artigo. 

Artigo 21° - Enquanto não eleito e empossado o novo Diretor, suas funções serão exercidas pelo 

Presidente do Conselho Deliberativo. 

Artigo 22° - A Diretoria fica investida de amplos poderes para praticar, sob sua supervisão, direção e 

responsabilidade de seus membros, todos os atos de gestão da Sociedade e reunir-se-á: 

a) Ordinariamente, uma vez por mês; 

b) Extraordinariamente, sempre que preciso, mediante convocação pessoal ou por escrito de 

um dos Diretores. 

Artigo 23° - Compete à Diretoria: 

a) À administração geral da Sociedade e dos fundos sociais; 

b) Executar e fazer cumprir à disposição deste Estatuto Social e do Regimento Interno, suas 

próprias deliberações e as decisões do Conselho Deliberativo e Assembleia Geral; 
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c) Contratar, admitir, punir, suspender e demitir funcionários e empregados, estipulando suas 

obrigações e condições de trabalho e daqueles atos; 

d) Abrir, rubricar e encerrar livros da Sociedade; 

e) Promover a cobrança e arrecadação das mensalidades e quaisquer outras contribuições 

atendendo as despesas administrativas e/ou operacionais da Sociedade. 

Artigo 24° - Compete ao Diretor Presidente, isoladamente: 

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes para tais 

representações; 

b) Convocar e presidir reuniões da Diretoria; 

c) Executar, ou mandar executar, suas próprias decisões, quando for o caso, e as deliberações da 

Diretoria; 

d) Fazer executar todos os atos de administração, respeitando o disposto na alínea seguinte, sem 

exceder os limites de atribuição estabelecida neste Estatuto; 

e) Assinar, isoladamente, contratos, declarações e demais documentos que implicarem em 

movimentação financeira da Sociedade, inclusive recibos e papéis de qualquer natureza; 

f) Fazer cumprir as Deliberações do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral; 

g) Designar atribuição ao Diretor Secretário; 

h) Nomear, em conjunto com outro Diretor, procurador com poderes especificados no mandato; 

i) Firmar, juntamente com Diretor Tesoureiro, os instrumentos adequados à alienação de bens 

patrimoniais da Sociedade, devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Único - Para a assinatura de cheques, deverá conter, obrigatoriamente, a assinatura do 

Diretor Presidente e pelo menos de mais um membro da Diretoria ou do Conselho. Devendo ser 

decidido na ata de eleição do Conselho e Diretoria. 

Artigo 25° - Em caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, compete ao 

Diretor Vice-Presidente conjuntamente, com outro Diretor exercerem as atribuições do cargo, bem 

como procederem na forma da alínea "e" do artigo 23, neste caso, obrigatoriamente de forma conjunta. 

Artigo 26° - Compete ao Diretor Tesoureiro: 



a) Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valores em espécie, pertencentes à Sociedade; 

b) Responder pela contabilidade e tesouraria, promovendo a organização de balancetes mensais e 

balanços anuais, com demonstração de receitas e despesas; 

c) Promover o pagamento das despesas da Sociedade; 

d) Mandar depositar, em nome da Sociedade, em estabelecimento bancário, todas as importâncias 

arrecadadas; 

e) Providenciar a cobrança das contribuições gerais ou específicas, advertindo os sócios que se 

atrasarem e comunicando seus nomes à Diretoria; 

1) Providenciar, de um modo geral, a arrecadação da receita da Sociedade, orientando, 

fiscalizando e supervisionando a sua aplicação conforme deliberado pela Diretoria. 

Artigo 27° - Compete ao Diretor Secundário auxiliar os demais membros da Diretoria no exercício se 

suas funções, conforme for determinado pelo Diretor Tesoureiro em suas ausências ou impedimentos 

temporários. 

Artigo 28° - Além das atribuições que lhe são conferidas em vários tópicos deste Estatuto, competirá à 

Diretoria fazer cumprir o Regimento Interno e suas eventuais modificações. 

Artigo 29° - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando, então, a Diretoria 

elaborará: 

a) Relatório circunstanciado de suas atividades, compreendendo o exercício de 01 de janeiro a 31 

de dezembro de cada ano, instruindo-o para efeito de prestação de contas, com relatório 

apresentado pelo Tesoureiro; 

b) Previsão orçamentária para o ano a iniciar-se, das despesas e receitas, para fins do artigo 8°. 

CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Artigo 30° - O conselho Deliberativo, soberano em suas resoluções, é o órgão de manifestação coletivo 

dos sócios, excluídas as matérias de competência exclusiva da Assembleia Geral. 



Artigo 310  - Os membros do Conselho Deliberativo não serão remunerados, salvo aprovação expressa 

e formal da Assembleia Geral. 

Artigo 32° - O conselho Deliberativo será constituído, basicamente, de 03(três) membros efetivos e 03 

(três) membros suplentes, eleitos dentre os associados titulares da Sociedade. 

Parágrafo 1° - A renúncia ou impedimento definitivo ou morte ou demissão de qualquer dos 

Conselhos efetivos implicará na sua substituição pelo primeiro suplente. A renúncia ou 

impedimento definitivo ou morte ou demissão de qualquer dos Conselhos suplentes, implicará na 

sua substituição por membro temporário, indicado e eleito pelo Conselho, para complementação 

do mandato em curso; 

Parágrafo 2° - A eleição do Conselho Deliberativo se dará por chapa completa apresentada por 

no mínimo 06 (seis) sócios com direito a voto; 

Artigo 33° - O número de membros do Conselho Deliberativo poderá ser aumentado em até mais 03 

(três) membros efetivos e em até 03 (três) membros suplentes, todos temporários mediante deliberação 

tomada nesse sentido, pela Assembleia Geral a quem caberá o preenchimento para eleição de 

candidatos dentre os sócios fundadores e titulares e para o mandato previsto neste Estatuto. 

Artigo 34° - A gestão do Conselho Deliberativo será a mesma da Diretoria Executiva. O afastamento 

do Presidente, antes do término do seu mandato, não terá repercussão no Conselho Deliberativo, que 

permanecerá da mesma forma em que já se achava constituído. 

Artigo 35° - O Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

a) Ordinariamente,  no mês de março de cada ano, para deliberar sobre o relatório da Diretoria e 

sobre a previsão orçamentária do ano em curso, das despesas e receitas para os fins do 8 1° do 

artigo 9°, por convocação de seu Presidente ou Vice-Presidente, no impedimento do primeiro; 

b) Extraordinariamente: 

1) Por convocação de seu Presidente; 



2) Por solicitação da Diretoria; 

3) Por convocação de 1/3 de seus próprios membros. 

Artigo 36° - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas mediante aviso, por escrito, aos 

Srs. Conselheiros efetivos ou dos suplentes. Devendo ser convocado obrigatoriamente todos os 

membros do conselho. Podendo haver nulidade da reunião, caso não seja respeitada tal convocação. 

Artigo 37° - Só serão válidas, as reuniões a que comparecerem, no mínimo, metade dos conselheiros 

efetivos ou dos suplentes. 

Artigo 38° - Compete ao conselheiro Deliberativo, através de seus membros, pela maioria simples dos 

Conselheiros presentes, efetivos ou dos suplentes: 

a) Eleger seu Presidente e Vice-Presidente, cujos mandatos serão de 01(um) ano, sendo permitida 

a reeleição; 

b) Eleger a Diretoria e empossá-la, respeitando o disposto neste Estatuto; 

c) Fixar os valores e condições de arrecadação das contribuições gerais ou específicas, bem como 

os das multas e penalidades por atraso nos pagamentos; 

d) Apreciar e encaminhar, qualquer reforma do Estatuto Social, a ser submetida à Assembleia 

Geral; 

e) Deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto; 

f) Aprovar ou recusar o relatório de Diretoria; 

g) Deliberar sobre os recursos interpostos pelos sócios, contra os atos praticados pela Diretoria; 

h) Autorizar aquisição ou alienação de bens imóveis e operações que importem na constituição 

de ônus reais sobre bens da sociedade, ou comprometimento para esta de natureza financeira; 

i) Intervir na administração geral da Sociedade, quando julgar conveniente, podendo demitir 

membros da Diretoria. Para isso, deverá levar até o conhecimento de todos os condôminos em 

Assembleia Geral devidamente convocada para tal e ser aprovado por maioria simples em 

Assembleia; 

j) Instituir penalidades por infração dos sócios aos dispositivos do Estatuto Social e de seu 

Regulamento; 

k) Criar novas categorias de sócios. 



CAPÍTULO V 

DOS FUNDOS SOCIAIS 

Artigo 39° - Os fundos sociais serão constituídos: 

a) Pelas contribuições obrigatórias, gerais e específicas, que venham a ser estipuladas para os 

sócios e cobrados deles em razão dos serviços, vantagens e beneficios prestados pela Sociedade, 

e atendidas as respectivas condições de exigibilidade, estabelecidas neste Estatuto Social ou no 

Regulamento Interno; 

b) Pelas doações ou transferências patrimoniais de qualquer origem e natureza, inclusive aqueles 

fundos por campanhas promocionais ou provenientes dos Poderes Públicos. 

Artigo 400  - Limitações financeiras: 

a) Terá o Presidente Executivo autonomia para gastos extraordinários de até 05 (cinco) salários-

mínimos uma única vez dentro do mês. Desde que justificadas e aprovada em conjunto com pelo 

menos um dos membros do Conselho Deliberativo; 

b) Terá o Conselho Deliberativo autonomia para liberar ao Presidente Executivo para gastos 

extraordinários de até 08 (oito) salários-mínimos uma única vez dentro do mês; 

c) Os gastos com valores superiores a 08 (oito) salários-mínimos serão decididos em Assembleia 

Geral; 

d) O Salário-Mínimo referido aqui e no Regimento Interno do SACEA é o fixado pelo Governo 

Federal. Em caso de extinção deste indicador, será trocado por outro de valor correspondente, 

escolhido pela Assembleia Geral. 

Artigo 41° - Os associados e os membros da Diretoria e do Conselho Deliberativo não respondem 

solidariamente pelas obrigações contraídas pela Sociedade em nome dela. 

Artigo 42° - A dissolução da Sociedade dependerá de deliberações tomadas pela unanimidade dos 

sócios, com direito a voto, em Assembleia Geral Especialmente convocada para esse fim, quando, 

outrossim, será (determinada a distinção do patrimônio social. Em qualquer hipótese, fica vedada a 

partilha do patrimônio social entre os sócios. 



Goiânia, 29 de abril de 2022. 
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Artigo 430  - Este Estatuto Social, poderá sofrer, alterações mediante proposta na forma nele já prevista 

ou por solicitação de 30% (trinta por cento) dos sócios e desde que aprovado por 50% (cinquenta por 

cento) mais 1 (um) voto, dos sócios com direito a voto. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 44° - O adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, 

inclusive multas e juros moratórios. 

Artigo 45° - Fica PROIBIDO ao adquirente do lote, o remembramento e o desmembramento. 

(Inclusão de texto aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do dia 29/04/2022). 

Artigo 46° - TODAS AS QUESTÕES EVENTUALMENTE ORIUNDAS DO ESTATUTO E DO 

REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO DE CHÁCARAS ESTÂNCIA DAS ÁGUAS 

SERÃO RESOLVIDAS DE FORMA DEFINITIVA, VIA CONCILIATÓRIA OU ARBITRAL, 

NA 2° CORTE DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE GOIÂNIA, COM SEDE NESTA 

CAPITAL, A AV. D, N.° 354 ED. COLMÉIA DE SÃO JOÃO, SETOR OESTE, CONSOANTE 

OS PRECEITOS DITADOS PELA LEI N.° 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. 
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Po.,  Lon ...nua de 3 Onelnda.. A Lase Peara Fr aorta. um rãquern ou enln akr. aM,,So Fo 
cão de FEL. em mesmas ene. Freg.-. en.ordas a 45nr. de mut e ter, Onesnin num:pisos rla 
I05bem em M.a ar esPeasurn Romã. rolo e cena. deve6 sor galFecado a topo mona e eFarannEAL 
levera Too, c ven.or. um  Lanoáo ...o F metnro Da. unedrçao na pane 051122401 1480 [400* 2. 
Ma e urnrePE e eco. C. apaa na dedo. nenerupuerle Tomb, 

A 	8I00112/401101520I01.2111111.1 ARRA 20•1126 BASE ACAILICA 
Deram, de lahrel knOrarfeleo e Amos, mons. Iracreaka atoo.. prendas no Manual Dra... 
Sir~cicl d• 10100 ...EME IV •.claiteEall.climEntElcl.r.E1a.ia 1.1' 2262.7 r CONTA. 
Toda a tinias,. haraaslal Fr., Fr reenrarerre F.o,. a .644, 0. 070100 do vidro do R.a a 
OMPAR. a adepoada FARM. mede 2. conclame. 
ka Emas e rnacorreraa paa Pensarão arcenSea~ ia sopa.. na:e...Sesta 
• Tnta para nanar,. Pla8 à RIF do rema acelca no cP DAMIGA em can... ar. as nerron 

Po* da MN,. 11122 

• Thla $22 221511511,1 ARA à 00. 00 nren, uri100 ruE aur ARME. st *M.a em rre nem. 
112512. cla ABNT .1.11111.61; 

S. 	TACILAS REFLEINAS 

0012450 *00.4 FF.,  ForlarnIfflo.-Tor 00 00.525€ eauhrIFIA na ADE UM 182122211. 
66012606' Andra. aRrla -Tad. Munam Ffilaa -.MAI. i 

Roer X 	
À 	(,,,„„, 

'C 

• /, 

04 

ES 

AlleRra. 

APROVAOIG: 

SACEA - SOCIEDADE DOS AMIGOS DO CONDOMÍNIO 

DE CHÁCARAS ESTÂNCIA DAS ÁGUAS 
Hidrotiindia — GO 

R
 9

0
0
1
 

SI
N

Á
LI

ZA
ÇÂ

O
  V

IÁ
R

IA
 

orrot ao RFT> ' 

Projeto de Sinalização Viária 
rine. cer, 

02 - 05/04/2022 1 000 01 / 01 



•-• 
,/  

.--/ Mo 

C6dig0 12112011 

SINALIZAÇÃO 

Dimensao 

VERTICAL 

Área ONV1 01040.011. 2 410302111 
(192/ 

6-12 le80a020 0.36 a 119  

4-18,2402 
Nenens., 
0.2119 0.50 c.. RO MO 

R-1 PIRE 021311,m/60 025 08 525 

42,9_313131/1 0 04102.0,613 an 60 1620 

po.s.,,,,,, DInsenskdo 
0.60s 025 

028 l 	16 10.08 
NEININI~ 

TOTAL tOLOO 61,57 

00106001 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
CÓDIGO 	 01.5600 40441011 

Ondulação 
Tr.n,.....,., 

i 1 

Pillttl. na CO! Arnatela, 0 • 0,254.. 01.2 10 

TOTAL ~A& (Mn 162,00 
Esmoo 	loa rdasemo: 

1, 	PRAPAREIRLOA, 
As Owas de oensitaçáo demão ses onlarioadm mo choom Monas. mo.* OUSO/do omarlardo 
000 40814. 4801 680 tteed - Pinar At aço amada moa M.a,. Wiela. O saem 44. 0004 
...48 aete orara elerossloor a p061464448 o Mu mode isoelto son 	8044 44 moa30 
mordem a 1400 Cs  

2 	2111221.1126 REFLETIVAB 
O te. hetet . Moas M sralmais doomi ser matercaors. ~moer00 aos orla.. Met. 
prImátme on sordormillbs som a nom 44614 04.0 1444.1081 - aMeeeeeo mei, MirM - ArNialm - 
1~Iteo • .rts ter... ou deo.. na wer má. medo toem.. são dom, ao soleocknadossons 
PM,. 2  elo l56  Mode PrOr .rsel e Re de PT.O.C. to 6,010 44004, rr ~IMO clo Moram 
preto sabre o Moo rode. PM e ornador em malmer Operem, o mo M Moo Moem me 
arotimOdus. 

1 	61.12022ESPARAIng22102 MOAS 
Pote. ao para plom de ugulsommuloodortion orn 100 oe sorovroma Morou oremo do 40 o 
parede soo esposem de 3 09 nelimerm A Pose Morá ser versada um odoro or melo Mem antmap do 
são,. alatass ar/ ommas emento onsrmerese ermo,. a oSort. do roso e leda Mora 	arArdarta h 
145004, om .sete do et... Myr, Todo o omonlo clomásar pokencado a 141e, Ra02  o 422.90940. 
Omod mlOrer e amlorooR.N. 4.... 0.. ,.. h...,i. na pano npuir do go., sambem. 
Mu, ...O earilerolo0212.90.21.120mme0.5.a9/.. 

A. 	61116122401104112011142 rP0111.104 A FRIO, CORITINTA RASE 400.2.22 
Ponord2o de Imo lorporMars e tarmerson .0004441605i1444 e Troordo MOMO no ILmorel Braoloire M 
Soakapia da laoca•Vold.00112 • Moiam, RoMmul-Rorsoleolo X' 2612.17 .6011111.112. 
Toda a micose, bodoOd Overà ores maurneRMa no... a atiolo dc Ol170121e2MM Ogros do Uma a 
MoPordrom o Mamado darbildolos ume degammol mire, 
As Mas e morombas proa ded~o Merole imolo is seguiram espodemiros 
• roaa para dernamoIso Mn. 3 Um de .4 4.4 NI 14 44000 ao cardeonsdado mo em mono 

Rodem da 6011,1022 11532 
• Ne ora Perorrosão MIM à Pase 2 a asedlur no or AAURELA em Mona. amo m aroma 

M44, da 0207.108 11162 

TROIMIRSIETNAS 

0104011.004404.0,46 meou ompolrmae aro remoto essomkodur 44  ABC PER 124121212 • 
10nolap4e Iro.* 	- Toam refloilum raidea -0.0424r4. 
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DETALHES PARA LOCAÇÃO DE PLACAS 

sl 	 1.01RTARIA 

I 

/ 

1 o, / 

";;>s8',  

, 

e \ 
, 	----- 

• 

s-84.• 	•N 
/ 

11.  rsaJuss 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Sif¢ 	01” Oalasat 
Área Total 

(.'.1 código Innag¢01 0is00n060 

•
A-12 (000.0.60 02 6 4 0.22 

A-111..5e14 
°emana.= 
MD x 0.50 

0.35 eo 2200 

kl PLRE 0I2r22.0.120 025 21 5.25 

2.19_301,21 O 0,211 .020 028 60 1622 

lograsses¢¢ 
[amem.. 
050¢ 225 

027 36 1005 

20704. 201,00 	61,57 

i Asna LóDtro 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
OESCRICAO Ixame) 

.241,00 
TranwerSal 

Fustura na Ca, 460¢,¢10 ¢ • 0,202. 162.20 

TOTAL GERAL far.) 152,00 
ESP,111,./..5100.1,1,6 

1. 	exmLem-rAur, 
As *c.a Lean-X.6k dassa.ter 	 222417 17 s*I.Isnas 6, asa.* ASIA00 em csabweata 
com A no,. 88102180 Mei . %cor is ap .88* par. *bago siais. o .ras a 0.0 wá 
tares. 9111 pruaa elesrusaaa a sê Saltar, sa faia urnale si* sambas:km 00/11.60 
7e0920 414010 

1. 	PRIMAS 22.11211VA5 
A 100 1441136 piam 47 0022111 as* ser unfacass¢de sluAstasa¢¢¢ sam peaaáss num. 
priardd20 em .22,11400. 4, • 0ans 2824 4138 441042471.02070404' 471046 váki• -14.0s - 
~dm Os cassatsass ou dem./ela ox pat* am.o s.nes..x. 	 . 4.terdo ver urancitnedos rarn e 

748 8 , 8 , 8 ,88 00 2143624 p1047221s lb de snosra,as s deadu .¢¢6asta r 6174014. 02 *los 
pre. 7360 utundo mastom Ni, mania* ers 81412011 103020, o uso sk 762s Pata. au 
assinellsavas. 

3. 62602166 PARA MAÇAIS DE PLACAS 
?Ate Us a. para salas . regularentasauSadvalanaa Ars 10. de carranme. diameisa .2.4.0 0! 21¢ e 
Road, usa egmsasa dt 301 Mera,. O teus deverá ses 6ersusla s6s,  máRssna os 0110 7kIon sat.orojro 
uito da átae, as amassas rle¢¢0 -,¢¢-.¢.¢. 1,470042' AU, as osta a Ws. siarias setarollares glt 
106ocm, se ct¢ps da sup•s¢¢¢ 1¢¢6. 12s o s.,. dama as, galascaas e tapa raerrs • cdassarnasas. 
Éseserà ar, a Mclo um Lllnpán Pad.° a. rfle.lcopara.kakia na parle mag..,  da pode, cara laans ds 
Mu e CI.& 1, a0mulla Magas, ¢¢dur en *a suando ~dada. 

4. GUALLIAÇÃO110/2200111,1120.1. A 1,810 200102. 0.1" 
Dessurcassosle fanas lanyisseisass e tramava. ¢0¢..0.,15/0. e 	ereall preádtas no Manual end. 21. 
Sinsliassia da lelsaaa -501.1012 74 741 	Hasiseetal- SS.MM. MIOU -MOA. 
TvE, a lealca*11,,,Q1 acará ass sselnellsO.s. alaste à as2s., dr as als42d16 tk .4., dr Ama a 
00446¢,  a Mss., 44061016* de dia, sarna sane. 
as 6124 c ra*Scua para dsrsAsa¢lo O*, ¢¢¢¢¢ As 704002 400004207 
e 	rasa psrs assaas0ala Aias à ta. as ¢ana 0050 na ass 130ViCa son sonfoak can às 'ramas 

tecrms da 0.6,34.11.as¢ 
• 124 Ara densersas. at, à New de unau arrasa as Ar MORSA aro valsara £27 17 

¢¢¢ass aa ABNT .2211¢¢12 

6. 	7401001 7241.147442 

A,  ¢¢¢, 000¢¢ ¢* 091.702*00  Aa ,ssans‘as 36106112644. 01017 Ne ~t7. 
0513açt Soa* alisis - tad= rd *Ws* -A.* 
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DETALHES PARA LOCAÇÃO DE PLACAS 

PORTARIA 

^-4 

, • 	• 

25 
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,-----",-- - . , r 	--- - _L ---___ 

\ 	 , / 

.s. 

4" 
\ 

• 
• • 	, 
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Cedepa Inlagere 

SINALIZAÇÃO 

Larnensào 

VERTICAL 

Area len” Qu Área Total 

32.12 144.040 0.36 3 1,3e 

A-13_5aza ir(:), Dances.= 
USOS 050 0.35 60 2300  

R-1 PAR E, 041rn...90 0.25 21 5.25 

5.19_501reak O 01915 =0.93 013 60 16.35  

logradoura Danem.: 
0.50 e 0.25 010 56 10.015 

TOA% 291,00 61,57 

IMAGEM 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

030140 	 DESCRICÃO AREA I ele) 

%. 

1 

0,34,44 43 Cor Amarela, e a 0,25rn. 162.00 

TOTAL GLAAL fol.) 167,00 

I. 	1110401E041I00 
ag obus ...suas d.e., to 4381114434814144±e pena da aças... Is 11.....lade 
uso aro. ~RPM 1.1 ... de esa a* gses ...age erre. 0 verso d. duals sege 
geues. agen pgra. deassed. e p3 anat.,* egageh *cago segn bago se eu grega de 

A 	rolcuzas firia.anvas 
A 04, 31814 II pie3327 els srs1063 de. 431 43241124403 dOSSIMSne. WII pe.. 363119. 
plena.. ern Ls.a.. ,um e nana 48117 NU 7±4443337 .16536ç4# salkal ea. -P.a. - 
Rssuleit. ne ...ter e s rs dessotsen<le.s. preta Tando acuser. ne. gago deado wereg..... e 
pe.de de Opo NO auds. eate eae., , re de rrerereree 0 d.o surde e PP... gadusr. 
pre. g. 4 gen. rulet. Ws e .... ele waslager kW., e ao de aluas pheis114 ou 
sueirade.se. 

1 	SUPORTES PARA 0006110 DE PLACAS 
P. Te g a WS OL. de usaghtmege*dge.oes .n 3.0O7 de essarnauts Meneee gut. de 21, • 
Pana gas aspa*.13O9 .,an. A Use de. ser ....... ou eg. a kas .ages Os 
ugge de aletae ag meg344 dem4, gagag.42 esuag.las e .0.1.. e ler. aggeretes ...aros de 
IP... em dape de ...1.a.t. o eaguse d... godonuedo d E. ......... 
Der43 usa. e uspunie um ganoão.shea eu mugia] ....e ea paleagpena dopo. 3±75 447034 
estar e eslaca n asando de apea....grageru punas enteada 

a SPIALIZAÇÃONOR021T41 JIM. a Eggeo com.e...soá. 
...Ou de kir. luggjaddege e esontra. gana ... e lesem. peadas ...ai Raia da 
Eia*. de Iripaae• VOARE ai - Soda.. elegiadrael• 4148 LuEe IP 7.107,01111.41. 
Toda a agegasuls h.. asa.. *gel* nuedgen... de maa.ess de gata de foro a 
P.a.. e adequada euleadaSe.0 der. c.a roa 
A* e aguessruse pas derg..1.1.*adet a.......S. 
• n.al pie eanarwaSo aine à 1. de 3.4 40413.3$ BR.63 eng een... com a ssems 

P.. de MT ell0R 1 /ara 
• E. page eagartgado P. d Case. Pr. ago. ou a. MORE.. Intureedade uage ee PM, 

amua da /MT • NOR11852, 

5, 	10031.15 REPLETO. 

As a. gel.. glevaag atender o...e . -... egatgeas. eu MIO 1612 Il.= I e 
Itinallea. ...PI vid. -Tedgee refle.. vIdein -Ped.Soe 
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SINALIZAÇÃO 

07n3en500 

VERTICAL 

Meei TOT) Os,  
AND T0221 

IITP) 664140 0932401 

442 14404400 0.36 4 1.44 

A-16_5421 
Doestado. 
0,702 0.50 0.35 PD 3100 

.-
PAPE,  PARE 

-• 
DISM.O.60 025 11 520 

2.19 Mlikof h (D Mirra =PM o 23 60 16.20 

logradouro 
Olenter.04 
0.5D2 0.25 

016 MS IDAS 

.- 	' 	TOTAL 20400 	61.51 

ILIAUEPA (60190 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
600009K30 MIA II,n 

'' 

2.7. 

Ondulação 
Transversal 

430(0 	na Cor Mu, 03a, e . 0.21en. 162.00 

TOTAL GERAL 1,19 167,00 

I, 	ClIAPASETÁLICA 
As MourIennalrok ao. o arnoso. ura O. plao Cm ono6.4 %H.. comPoilaás 
eam anon MT NOA 111101 - Nato de ar,a noculo of 9 +indo,. Orá. O mo dm Sose se, 
revoa. _o proa nom., 7993 Ouço, Ju tiO cola. ao, soOdno roa o 99000 13  
somem a I.D.  C. 

2 PELICULAS DERMA& 
A Iam Oen, M pios 717 snammía demd, ser ordecarea, aboMumonte o 0.1.2 2*0P89 
Modo 77,  ranumularle os e roo MU, I NBI, O44.241 • SOUpoia Oieel ,147 - PeOeb• - 
limmieboa. O rara.. ,a, Mono ta 	os,. marno Nom. no uso ...Moer modolenseos can a 
DM. du Mo IV, Mo, go, coo, a fr.', se prormioar u 0,,do olmo e DOSOU do dono 
3. 090 s.% O fone MIO, Máo e Ovad0. em odor Oileme, o to de pios ~MA ou 
sentirdlon. 

1 	SUPORTES PARA EIZAÇA0 DE NADAS 
Pume Av am para da, rn roularnou*.drect:omor,  1007 77 02.320,049 47,70,  Onne 77  2307 
moeu o moo, dr I 00 TeTenão. A 082 de. 16 too. ,os 724,,4 ar over Ame Peest,  enee 
caso 17 do, as moas elévOo norAnso exmOss a Ou,. da [Ou e Ie. 1709308 '*(4'8S9 de 
lOurm, mn 2447 cle ouvem 2,347727009 a COMO Moa ,,11717,772774 7  TO. nuo 7  OPTE...,  
roo orno ov.o o Dopão OVO, X me,1 a u ,a mola,. na parie moedor MOA, TOGO, de 
Mara trone 7 emulo ele 90 o Int40 as mero 4343,140.4172. 

4. 9N31I484001101760NO•PSITURA A MO cal rem a. wiels.c.t 
Doona ele laio lojtadno e oremo oras ou,. e No, preios nu Manual 9424941 29 
Oalioão da adoro. VISAPPEIV•ShatO27 Hariamol•Polmás Ir nolo •COPTFIJM. 
T49 ampoolo Tomai Moi to horrelMe, odor a exiska ele moslos 7. On. Os No a 
MOO. a MOO O4,700 ião de da, 0310( 037 
As Ou 7 mo, er aa para 407.42(4% 40923 s .o. .1.4,o,  000~,-,  
• To Dara Soou, Oa 1 Oe de Ou manca na dm OVICM em medo,dade om, 74 non 

MN,. da Marli 211313 110E2 

7 	rO, para aernmeemlo vO À Do 2 mo ave. na aar AMARELA o untotiOn ore 47 evolva 
tkárm MAIRIT.PERIUM2, 

5. 	300JI763E990E11040 

74  .44,71727,777 070390 .Orarmarelole o tomou 	6904 712 PIOT DM 1411060410 .. 
612~471277388714236-3e09eena3*9e4411436 -Roas 
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