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CONVENÇÃO CONDOMINIAL 

CONVENÇÃO D O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D A AMOBB -
ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS D O BANCO D O BRASIL 

Pelo presente instrumento particular, os associados da Amobb - Associação Pró-Moradia 
dos Funcionários do Banco do Brasil, regulados por Estatuto próprio de 10.01.04, condição 
que lhes assegura na forma dos regulamentos próprios o direito a cotas de concessão de uso 
de lotes e projeções de apartamentos, a título de promitentes compradores de unidades 
destinadas à construção de residências no Quinhão 9, Lugar São Jorge, Fazenda 
Taboquinha - Distrito Federal, R E S O L V E M regular os direitos e deveres dos condóminos 
no que se referir ao citado Conjunto Residencial, estabelecendo a seguinte CONVENÇÃO 
da entidade intitulada "Amobb Condomínio - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS 
ASSOCIADOS D A AMOBB", doravante denominada simplesmente Amobb Condomínio. 

CAPÍTULO I 
D O OBJETO 

ARTIGO 1Q - O Amobb Condomínio ficará submetido ao regime instituído pela Lei Federal 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, com as modificações introduzidas pela Lei 4.864/65, 
Decreto-Lei 981, de 21 de outubro de 1969, e Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, regendo-se 
pelo disposto neste instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O terreno condominial, de propriedade da Associação 
supramencionada, está situado nesta Capital e registrado no Cartório do 3 2 Ofício de Notas 
e Protesto de Títulos de Brasília, no Livro D-366, Fls. 51 e no Cartório do 2Õ Ofício de 
Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n - R 1/67028, na matrícula 67028 do Livro 2 do 
Registro Geral, constituindo-se desmembramento com área de 20 hectares e 09 ares, do 
imóvel descrito e caracterizado na matrícula 15.765 do Cartório do 2Q Ofício de Registro de 
Imóveis de Brasília - DF, podendo haver incorporações de áreas adicionais, sem a 
necessidade de ajuste na presente Convenção e documentos afins. 

ARTIGO 2° - O Amobb Condomínio, na forma de relação nominal integrante deste 
instrumento, é constituído de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) frações ideais horizontais 
privativas e de área variável de 720 m2 a 1.029,12 m2, destinadas a construções 
unifamiliares, e de 120 (cento e vinte) frações ideais verticais para construções de 
apartamentos, frações estas sem metragens definidas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Por força do seu objeto social a Amobb concede, aos seus 
associados, cotas de concessão de uso de lotes e projeções de apartamentos, na condição de 
promitentes compradores, em conformidade à relação associativa regulada pelo Estatuto 
próprio, de 10.01.04, e por certificados e contratos individuais a serem oportunamente 
formalizados com os respectivos interessados, convertendo-se por este ato os associados em 

\ m \ 
Convenção do Amobb Condomínio - Condomínio dos Associados daQWíIRSfelMAWrltCiTOB^*-1 ° Reg. Tits. e Docf. \ / I 1 

• Brasília - DF ' vZ-T? 

MICROFILME N* 7 3 6 5 2 í 














































