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ECOPOLO  
EQUILIBRIUM 

SP - 2015 
 

PROPOSTA DE SUBSCRIÇÃO DE TÍTULO DE SÓCIO MUTUÁRIO DO 

RESIDENCIAL ECOPOLO EQUILIBRIUM 

 - (CONTRATO DE ADESÃO) - 

 
 
A COOPERATIVA MISTA MULTISETORIAL EQUILIBRIUM COOPERATIVE CORPORATION, 
sociedade cooperativa simples, inscrita perante o CNPJ: 20.092.103/0001-36, com sede na 
Rua Gustavo Borges Junior, 15 em São Bernardo do Campo – SP, doravante designada 
simplesmente Cooperativa Equilibrium (CE), com a instituição associada, Associação 
Aliança Luz (AAL), sociedade de direito privado, sem fins de lucro, inscrita perante o CNPJ: 
12.917.483/0001-72, e de outro lado, o COOPERADO BENEFICIÁRIO. (NOME), 

(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), e C.P.F. nº 
(xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep nº (xxx), Cidade 

(xxx), no Estado (xxx);  doravante designado simplesmente como TITULAR, COTISTA ou 
BENEFICIÁRIO da categoria (xxx) (escolha: A,A+, B, B+, ver cláusula 48ª) pelo presente 

instrumento particular de termo de adesão de Sócio Beneficiário do Residencial Ecopolo, 
tem entre si ajustados o presente instrumento, que livre e espontaneamente resolvem 

celebrar mediante as cláusulas, condições, obrigações e penalidades acordadas nas 
cláusulas a seguir. 

 
Do Objeto: 

 
Cláusula 1.ª - O objeto do presente contrato é a aquisição, instalação, operação e 

administração do Ecopolo (UNIDADE ESPECÍFICA) da Rede Equilibrium, com a atribuição de 
direitos e a prestação de serviços aos beneficiários cotistas-titulares do Ecopolo da 
Cooperativa Equilibrium. 
 
Cláusula 2.ª Equilibrium e Associação Aliança Luz, para uso de seus cooperados e 
associados, por meio do aporte de recursos destes próprios, com emissão de títulos de 
direitos e crédito em mútuo, sem juros ou remuneração financeira, ofertados 
exclusivamente aos cotistas beneficiários, por meio deste termo de adesão, para prestação 
de serviços diversos aos seus cooperados e cessão em comodato vital ício condicional aos 
respectivos titulares, de parcelas do solo para uso privativo, com termos de dissolução 
assecuratórios de direitos e deveres recíprocos entre as entidades e seus associados e entre 
estes￼￼1. 
 

Das Definições  
                                                                 
1 Simplificando, sem qualquer formalidade jurídica; é uma espécie de título de clube residencial.  
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Cláusula 3.ª – São definições que fazem parte integrante deste termo: 
 

a) A Rede Equilibrium é o conjunto de associados, recursos e meios pertencentes ao 
patrimônio material, imaterial e humano da Associação Aliança Luz e da Cooperativa 

Equilibrium, 
b) O Afiliado à Rede Equilibrium é o associado da AAL ou CE que cumpre as condições 

previstas para qualificar-se como associado integrado.  
c) O Ecopolo é parte do projeto que abrange as comunidades Ecossustentáveis 

integradas em redes de economia baseada nos recursos, definido nos estatutos e 
regimentos das entidades acima qualificadas, caracterizando-se por ser uma 

comunidade sustentável, que oferece residência, lazer, educação e trabalho, aos 
afiliados à Rede Equilibrium. 

d) Titular Cotista é o associado da Cooperativa Equilibrium que adquire, por meio do 
adimplemento de valor determinado, direitos e deveres, créditos de mútuo, cessão 
vitalícia de área privativa e prestação de serviços especiais especificados neste 
contrato de adesão, que cria obrigações mútuas entrepartes; 

e) Residente no Ecopolo é aquele que reside por mais de 30 (trinta) dias ao ano no 
Ecopolo, participando integralmente dos benefícios da unidade. 

f) FED é o Fundo de Desenvolvimento do Projeto Equilibrium, gerido por DDC; 
g) RESER é o programa de alocação de trabalhadores e geração de renda da Rede 

Equilibrium; 
h) DDC- Democracia Direta Científica: Processo de autogestão democrático por meio de 

método científico. 
Parágrafo Único - O Ecopolo destina-se, entre outras coisas, a concretizar o Projeto 
Equilibrium, por meio da oferta de um espaço de residência, trabalho, lazer, educação e 
produção aos titulares cotistas, institucionais, trabalhadores e afiliados da cooperativa e 

Rede Equilibrium, em condições específicas para cada associado ou afiliado. 
 

DA AFILIAÇÃO, SUBSCRIÇÃO E DIREITOS 
 

Cláusula 4.ª – A subscrição da proposta de admissão é regida pelo Estatuto Social e 
regimento interno da Associação Aliança Luz e da Cooperativa Equilibrium, os quais fazem 

parte integrante deste termo, além das condições expressas nos incisos seguintes, com os 
quais, o seu subscritor desde já expressamente concorda.  

I- O rateio das despesas de consumo e serviços da área residencial será calculado na 
forma prevista no regimento da AAL2; 

                                                                 
2 “Art. 146 - O va lor individual  do condomínio será  ca lculado da seguinte maneira:  

 

I  - 80 % (oi tenta por cento) do va lor total dos gastos mensais será dividid o pelo número de res identes  maiores  de 18 
(dezoito) anos e será somado ao va lor de 20% (vinte por cento) do total dos gastos dividido pela área privada total ocupada 

pela soma do número total de residentes maiores de 18 (dezoito) anos e será multiplicada p ela área privada ocupada pelo 

res idente e seus  dependentes . 
 
I I  – A AAL  abaterá  do tota l , as  despesas  a  que der causa.” 
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II- Todo residente3 do Ecopolo contribuirá para o FED, na razão de 5% (cinco por cento) 

da renda pessoal bruta, até o limite de um salário mínimo. 
III-  Obras, edificações e melhorias realizadas nas áreas comuns poderão ser 

exclusivamente financiadas pela Cooperativa Equilibrium e AAL, por meio de seus 
fundos, parcerias e empreendimentos, não obrigando, em qualquer hipótese, os 

titulares cotistas que não desejarem participar dos investimentos4; 
IV- A Utilização de produtos ou serviços disponíveis nas áreas comuns do Residencial 

poderão ser taxadas individualmente, a preços de custo, para manutenção dos 
serviços. 

V- Os fundos de desenvolvimento da Rede poderão ser utilizados para financiamento 
da infraestrutura nas áreas residenciais, incluindo valas técnicas, estações de 

tratamento e coleta de resíduos, geração de energia, etc. 
VI- As despesas de consumo de produtos ou serviços disponíveis nas áreas residenciais 

serão taxadas proporcionalmente ao uso ou consumo registrados em cada edificação 
ou rateadas na impossibilidade de individualização;  

Parágrafo Único – A coleta de esgotos e o manejo de resíduos obedecerá às determinações 
do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, buscando plano de manejo não tóxico, 
sustentável e ecologicamente correto.  
 
Cláusula 5.ª – O titular, por meio deste termo de adesão, se filia livremente à categoria de 
Sócio Beneficiário da Cooperativa Equilibrium e associado da Associação Aliança Luz, 
adquirindo os direitos e deveres inerentes aos associados. 
 
Cláusula 6.ª – Os direitos previstos neste termo são vitalícios, transferíveis e hereditários 
por disposição dos seus titulares. 
 
Cláusula 7.ª – O titular proprietário, poderá alienar, doar ou transferir seu título, ou ainda, 

locar sua unidade privativa para terceiros nas seguintes condições: 
 

a) O promitente comprador deverá filiar-se à Cooperativa Equilibrium na qualidade de 
sócio beneficiário. 

b) Ofertará, nas mesmas condições de aquisição por terceiros, à Cooperativa 
Equilibrium o título e suas incorporações, respeitando o direito de preempção da 

Cooperativa Equilibrium e de seus associados; 
c) A eventual doação do título deverá ser totalmente gratuita e sem ônus aos 

beneficiários; 
Parágrafo Primeiro – A locação de sua unidade para terceiros não isenta o titular do 
adimplemento das taxas e dos fundos, salvo nas condições dos parágrafos subsequentes.  

                                                                                                                                                                                                          
 
3 Ver alínea “e” da cláusula 3ª  
4 As decisões das Assembleias, salvo unanimidade, não obrigam aos demais residentes a investimentos em 
infraestrutura. Já está previsto o Fundo Equilibrium de Desenvolvimento com esta finalidade. 
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Parágrafo Segundo – A locação, deverá ser intermediada pela Administração da Cooperativa 

que receberá no mínimo 30 % (trinta por cento) do valor da locação, isentando o 
proprietário do título da contribuição ao FED. 

Parágrafo Terceiro – Os titulares que residirem ou visitarem o Ecopolo por um período de 
até 30 (trinta) dias ao ano, ainda que hospedando visitantes em suas unidades privativas, 

estão isentos do FED. 
Parágrafo Quarto – Consiste em falta grave, simular comprador. 

Parágrafo Quinto – O título poderá ser alienado por valor inferior, porém a comissão para 
Cooperativa será calculada sobre o valor mínimo do título, salvo no caso de doação. 

 
Cláusula 8.ª – As condições de uso do Ecopolo e de suas estruturas de hospedagem, lazer, 

cultura, educação, pesquisa e trabalho, são definidas nos instrumentos constituintes e 
regimentais das instituições associadas qualificadas acima e no regulamento próprio do 

Ecopolo.  
 
Cláusula 9.ª - O titular beneficiário do Ecopolo, adquire por meio da subscrição ao presente 
título, o direito vitalício de uso, gozo e disposição de seus direitos e título, nos termos do 
presente instrumento, Estatutos e regimentos internos da Associação Aliança Luz e 
Cooperativa Equilibrium, documentos regulatórios e disposições deste termo.  
 
Cláusula 10.ª - O Ecopolo é propriedade exclusiva da Cooperativa Equilibrium e/ou da 
Associação Aliança Luz, para uso dos seus cooperados e associados na forma de comodato 
vitalício, durante a vigência deste termo, enquanto mantidas as condições regulamentares, 
sendo a área residencial de uso privativo dos proprietários dos títulos ou das cotas 
institucionais para uso dos seus associados, sendo a área residencial de uso privativo dos 
proprietários dos títulos ou das cotas institucionais, na forma de comodato vitalício durante 
a vigência deste termo enquanto mantidas as condições regulamentares  de uso. 

 
Cláusula 11.ª - Após elaboração do layout e determinação das áreas específicas do Ecopolo, 

as áreas residenciais de uso privativo dos cotistas beneficiários titulares serão destinadas 
por meio de sorteio. 

Parágrafo Primeiro – As áreas residenciais deverão privilegiar a segurança, privacidade, 
luminosidade, salubridade, proteção contra os ventos, enchentes, deslizamentos, 

afundamentos entre outros fatores de risco às residências. 
 
Cláusula 12.ª - A área privativa é de uso exclusivo do titular e de seus familiares, podendo 
edificar com as seguintes limitações arquitetônicas :  
 

a) Altura máxima de dois andares (dois pisos) 
b) Vala técnica para instalação dos sistemas conglobantes; 
c) Calha ou sistemas de coleta de águas pluviais; 

d) Limite de área construída segundo o título adquirido; 
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e) Disposição da acessão no terreno previamente determinada pelo grupo de 

arquitetura; 
f) Proibido o uso de muros, e cercas altas5.  

g) Sistema primário de tratamento de esgotos ou descarte 
h) Condições especiais de eficiência e sustentabilidade. 

 
DO CÁLCULO DO VALOR DO TÍTULO 

Cláusula 13. ª – A cota título é composta dos seguintes elementos: 
 

I- Valor próprio do título de serviços; 

II- Valor da área privativa segundo a cota; 
III-  Valor da Edificação na área privativa; 

IV- Valor agregado da infraestrutura da área residencial; 
V- Valor agregado da infraestrutura na qual tenha participação o titular; 

VI- Valor agregado pelo investimento da Cooperativa; 
 

Cláusula 14. ª – As obras e melhorias efetuadas nas áreas residenciais comuns por meio de 
fundos exclusivos da Cooperativa, não integram o valor da cota para o cooperado. 

 
Cláusula 15. ª – O valor da cota título será revisto pela correção monetária, e a edificação 

pelo índice de preços para construção civil.  
Parágrafo Primeiro – O valor da cota, incluindo-se o valor da edificação privativa, será 
determinado exclusivamente pela administração dos Ecopolos por meio de avaliação 
técnica, desconsiderando-se a valorização agregada pela área comum e infraestrutura 
instalada pela cooperativa e AAL. 

Parágrafo Segundo - Não será integrado ao valor da cota as edificações, obras e melhorias 
consideradas voluptuosas. 
 
Cláusula 16. ª – O valor da cota determinado pela cooperativa, não impede ao proprietário 
do título alienar seu título à terceiros por maior valor, porém a Cooperativa Equilibrium 
deverá ser comissionada a cada alienação, pelo valor da venda da cota da seguinte maneira: 
 

I. Na primeira alienação do título em: 
a) 5 % sobre o valor de venda do título. 
b) 2 % sobre o valor de venda das edificações. 

II. Alienações posteriores: 

a) 6 % sobre o valor de venda do título6. 
b) 3 % sobre o valor de venda das edificações. 

                                                                 
5 Somente cercas baixas, em partes da área livre, para contenção de animais permitidos  Observe que não são 

permitidos animais que possam oferecer risco para as crianças e residentes. 

 
6 Valor pelo qual o título será vendido e não o valor determinado pela administração. 
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Parágrafo Primeiro – Todas as transações serão feitas com a intermediação da Cooperativa 

Equilibrium. 
Parágrafo Segundo – Sobre as vendas ou trocas efetuadas entre os afiliados integrados na 

Rede de Ecopolos, não incidirão as taxas previstas no caput em favor da Cooperativa. 
Parágrafo Terceiro – Cada cotista não poderá adquirir para si, mais que 03 (três) títulos 

entre os diversos Ecopolos da Federação, ressalvados os títulos para alienação posterior.  
Parágrafo Quarto – Sobre os valores previstos na alínea “d” da Cláusula 19 deste termo, não 

incidirá comissão prevista para alienação. 
 

Cláusula 17. ª – Em benefício do FED, toda transferência ficará sujeita ao pagamento de 

emolumentos previstos anteriormente sobre o valor da transação, que não poderá ser 

inferior ao valor nominal, no caso de transmissão "Inter vivos". 

Cláusula 18.ª – Incorpora-se permanentemente ao valor do título, o valor das acessões, 
ressalvadas as obras e melhorias voluptuosas, a fim de cálculo para exercício do direito de 

preempção da Cooperativa nos casos previstos. 
Parágrafo Primeiro - Os móveis e equipamentos que paramentam o imóvel, as obras de 

arte, veículos e outros bens de uso pessoal do titular não fazem parte do título e são de 
inteira responsabilidade do titular, sendo que a Cooperativa Equilibrium não se 

responsabiliza por eles em qualquer caso. 
Parágrafo Segundo – Tendo o imóvel destinação privativa, a Cooperativa Equilibrium não se 
responsabiliza por sinistros, causas fortuitas e naturais, ou acidentes que o titular, seus 
dependentes ou visitantes venham a causar, ressalvadas as responsabilidades decorrentes 
das intervenções de pessoal devidamente autorizado à prestação de serviços na unidade 
privativa ou decorrentes de culpa exclusiva da administração dos Ecopolos, pelo qual será 
indenizado na forma legal. 

Parágrafo Terceiro – O titular é exclusivamente responsável pela contratação de seguro 
contra sinistros para sua unidade residencial, ressalvada contratação integral pela 
administração do Ecopolo ou da Cooperativa. 
Parágrafo Quarto – Qualquer causa que importe na depreciação ou aumento do valor das 
acessões, será registrada no título de propriedade como crédito ou débito assim que for 
constada, sendo objeto de perícia técnica caso as partes não acordem sobre o valor da 
alteração. 

 
Cláusula 19.ª – Para composição do preço ou valor final do título, a cota será composta da 

seguinte forma: 
 

a) O valor básico do título será corrigido pelo índice de correção monetária adotado, 
sob a qual não caberá acréscimos de juros ou remuneração financeira; 

b) O valor da edificação será calculado pelo preço médio da área construída, 
acabamento e materiais à época do cálculo, menos a depreciação pelo tempo de uso 

e estado geral do imóvel. 
c) Ao preço final deverão acrescer-se créditos do titular ou da Cooperativa pelas 

melhorias ou infraestrutura destinada a uso exclusivo na área residencial, e 
finalmente; 
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d) Somar-se-á o acréscimo pela infraestrutura e valorização da localização do Ecopolo, 

pagos exclusivamente à Cooperativa Equilibrium no ato da venda. 
 

Cláusula 20.ª – Os valores serão mantidos no registro da administração, sendo obrigação do 
titular juntar os documentos, comprovantes e notas fiscais dos produtos adquiridos durante 

a construção ou reformas. 
Parágrafo Único – Os títulos são lastreados no patrimônio da Cooperativa Equilibrium e no 

próprio imóvel, independentemente de quem exerça o domínio. 
 

Cláusula 21.ª – Não se incorporam ao título as despesas de reformas necessárias à 
manutenção da habitabilidade, salubridade e utilidade do imóvel, ressalvado o aumento do 

valor proporcionado pelos novos materiais ou o aumento da área ou da utilidade. 
 

Cláusula 22. ª – Ao integralizar qualquer valor, seja por meio de mútuo, trabalho ou 
acessões e melhorias, o titular receberá o direito ao crédito correspondente, adicionado ao 
seu título e vinculados ao patrimônio da Cooperativa ou da Associação de moradores (AAL) 
que administre o Ecopolo. 
Parágrafo Primeiro - O direito ao crédito está sujeito à aprovação prévia e a apresentação 
dos documentos e comprovações determinados pela administração. 
Parágrafo Segundo - Poderá integrar ao valor do título de crédito e direitos, as acessões 
devidamente comprovadas documentalmente e as melhorias coletivas nas áreas 
residenciais destinadas ao uso das edificações atendidas, e das quais tenha participado com 
investimentos ou trabalho. 
Parágrafo Terceiro - Serão permitidas as construções e acessões na área de uso privativo a 
expensas do titular, porém para creditar-se nos valores, deverá apresentar os comprovantes 
e documentos solicitados pela administração. 
Parágrafo Quarto - As despesas e materiais adquiridos para construção na área privativa 

devem ser lançados nas despesas da cooperativa, informando o CNPJ desta para efetuação 
das compras, contra recibo que será entregue ao titular como termo anexo de 

integralização de mútuo, vinculado às condições deste termo, à Cooperativa Equilibrium.  
Parágrafo Quinto – O titular terá o direito permanente de edificar em qualquer tempo, 

cumpridas as condições técnicas estabelecidas para realização da obra. 
Parágrafo Sexto – Não serão incorporadas ao valor do título, para efeitos de aquisição pela 

Cooperativa nos casos previstos, as construções com materiais não convencionais 7 ou não 
aprovados pelos órgãos oficiais, salvo se aprovadas por meio de DDC dos cooperados e 
afiliados a Rede Equilibrium.  
Cláusula 23.ª – Está proibida a alienação do título parcialmente ou desvinculado de algum 
dos direitos que este enseja. 
 
DAS PENALIDADES 
 

                                                                 
7 Evitar que a cooperativa seja obrigada a pagar por construções que não tem valor comercial ou  que sejam de 
difícil  comercialização, “bio-construção”, materiais usados ou reciclados, etc.,  não aprovadas na forma da lei 
ou ABNT, ou inaptas para receber o “habite-se” ou laudos aprobatórios do corpo de bombeiros, Cetesb, etc. 
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Cláusula 24.ª – O titular que cometer falta grave ou gravíssima, descritas no Regimento 

interno da AAL ou Regulamento Interno do Ecopolo, poderá perder a condição de associado 
cotista beneficiário por decisão assemblear. 

Parágrafo Primeiro - A decisão favorável ao afastamento, deverá indicar a necessidade de 
composição de fundos para indenização do título ao penalizado e a urgência de previsão no 

orçamento; 
Parágrafo Segundo - O titular, após receber o valor integral de sua cota título, deverá deixar 

o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de proceder-se à ação de reintegração de 
posse. 

Parágrafo Terceiro - O valor do pagamento do título é aquele descrito no próprio título, em 
que deverá constar  o valor do título, valor da edificação e acessões, créditos especiais entre 

outros, sendo os valores corrigidos na forma deste termo até a data do efetivo pagamento.  
Parágrafo Quarto -  O interessado, se deixar espontaneamente o imóvel, antes do ingresso 

da ação de reintegração, poderá se desejar, alienar seu título para terceiros, deixando o 
imóvel em exposição ou à venda, pelo prazo de até 6 (seis) meses, a fim de obter um valor 
maior para alienação. 
Parágrafo Quinto – O titular não perderá sua condição de cotista beneficiário por faltas 
cometidas por seus dependentes ou visitantes, mas estará obrigado a indenizar as vítimas e 
recompor os danos. 
Parágrafo Sexto – As demais faltas serão apuradas e penalizadas na forma do regulamento 
interno e previsão regimental citada. 
 
Cláusula 25.ª – O titular estará sujeito ao cumprimento das determinações da administração 
dos Ecopolos e dos regulamentos pertinentes, entendendo que suas faltas ou de seus 
dependentes e visitantes poderão ser objeto de sanção ou multa e indenizações 
reparatórias que visam assegurar os direitos recíprocos dos moradores e da Cooperativa ou 
Associação de Moradores. 

 
DOS INVESTIMENTOS 

 
Cláusula 26.ª – Os valores arrecadados, após a entrada, decorrentes da integralização dos 

títulos, serão empregados da seguinte maneira: 
 

I- Até 70% para compra do terreno; 
II- 30 % ou mais, para investimento no Ecopolo em: 
a) Infraestrutura básica; 
b) Materiais de Construção; 
c) Equipamentos e máquinas de Produção para a Cooperativa; 
d) Serviços administrativos, de construção civil, conformação e manutenção. 

 
Parágrafo Único - Ficará a cargo dos grupos de estudo formados e processo decisório em 

Assembleia Geral por DDC a destinação dos recursos previstos no inciso II.  

 
Cláusula 27.ª – As unidades privativas destinadas ao respectivos associados, não poderão 

ser alienadas salvo por disposição expressa de seu titular. 
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DA COPROPRIEDADE 
 

Cláusula 28.ª – O título de beneficiário poderá ser obtido em copropriedade, porém os 
direitos dos respectivos proprietários deverão constar em termo anexo protocolizado na 

administração do Ecopolo. 
Parágrafo Primeiro – O uso da área privativa em copropriedade, ressalvado os direitos 

decorrentes da lei8, não pode ser efetuado por todos os coproprietários ao mesmo tempo 
sem o recolhimento individual do FED.  

Parágrafo Segundo- No caso de uso simultâneo da unidade residencial, o recolhimento do 
FED se dará individualmente para quantos titulares figurarem no título, mais as despesas 

que derem origem.  
Parágrafo Terceiro – Para o cálculo do FED, nos demais casos fora da simultaneidade, será 

efetuado pela média aritmética da soma de todas as rendas. 
  
DOS DEVERES DA COOPERATIVA E ADMINISTRADORA 
 
Cláusula 29.ª – A Cooperativa Equilibrium por meio de contrapartida dos presentes 
investimentos se obriga a:  
 

a) Prestação de serviços administrativos e operacionais nos Residenciais Ecopolos da 
Rede Equilibrium; 

b) Determinar, demarcar e manter registro na planta do terreno e do 
georreferenciamento das unidades privativas e institucionais, e áreas de uso 
exclusivo dos Titulares Cotistas; 

c) Garantir o acesso às unidades privativas aos seus respectivos titulares nas condições 
regulamentares; 

d) Manter a ordem interna e fazer cumprir os regimentos e regulamentos aplicáveis. 
e) Recolher os impostos e taxas públicas decorrentes da propriedade do imóvel; 

f) Apurar as faltas aos regulamentos e proceder aos expedientes administrativos, 
notificando os faltantes e informando a Assembleia Geral quando necessário. 

g) Manter o registro dos títulos atualizados e a contabilização das acessões realizadas; 
h) Efetuar as cobranças dos rateios de despesas e contas de consumo; 

i) Promover o desenvolvimento da infraestrutura adequada para conforto, segurança e 
qualidade de vida dos moradores. 

 
DA EVENTUAL DOAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA  
 
Cláusula 30.ª – A Cooperativa Equilibrium poderá em qualquer momento, por meio da 
votação simples de seus cotistas titulares beneficiários, ou a partir do momento em que 
seus ativos representem a totalidade do valor do terreno, ou ainda por interesse coletivo, 

transferir por meio de doação para a Associação Aliança Luz ou sociedade que represente o 

                                                                 
8 Herança, divisão judicial, etc. 
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interesse dos residentes, o domínio do Terreno e Acessões do Ecopolo, ou somente da área 

institucional comum deste, por meio de descritivo averbado na parcela ideal transferida9. 
Parágrafo Primeiro - No termo de doação, constará que o presente contrato será 

totalmente cumprido pela doadora e beneficiada solidariamente, sem prejuízo dos direitos 
adquiridos pelos titulares. 

Parágrafo Segundo - A doação será objeto de aprovação pela Assembleia Geral dos 
moradores por meio de decisão por maioria simples. 

Parágrafo Terceiro – A doação será gravada com cláusula de inalienabilidade, salvo decisão 
unânime em assembleia. 

Parágrafo Quarto - A beneficiária, se compromete a respeitar os termos deste contrato de 
forma vitalícia em relação aos titulares beneficiários do Ecopolo, na forma de seu regimento 

interno.  
 

DIREITOS DO TITULAR 
 
Cláusula 31.ª – São Direitos vitalícios do associado enquanto cumprir as disposições 
regulamentares: 

I- Residir, com sua família10, entendida como os ascendentes e descendentes de 
ambos os cônjuges ou companheiros, nos Ecopolos em sua unidade privativa 
durante o tempo que desejar sem qualquer obrigação de permanência mínima 
anual; 

II- Alienar sua cota completa incluindo edificações e melhorias que realizou; 
III-  Receber visitantes em número que aprouver, adimplindo as taxas relativas às 

despesas que der causa, observando as determinações relativas às limitações de 
infraestrutura e segurança dos Ecopolos, assim como os de sua própria unidade 
privativa; 

IV- Efetuar intercâmbio de títulos entre os Ecopolos da Rede Equilibrium, sempre nas 

condições regulamentares e disponibilidade de vagas nas outras unidades, sem taxas 
de transferência. 

Parágrafo Primeiro – Os visitantes maiores de 18 anos, que passarem mais de 30 (trinta) 
dias no Ecopolo, deverão solicitar autorização especial para prolongar sua estada até no 

máximo duas renovações de 60 (sessenta) dias.  
Parágrafo Segundo – No caso de desejar permanecer como residente no Ecopolo, o 

interessado deverá inscrever-se no programa RESER e aguardar a disponibilidade de vagas 
de trabalho. 
Parágrafo Terceiro – Havendo condições de habitabilidade na unidade onde estiver 
hospedado, e devidamente autorizado pelo titular, aguardará somente vaga de trabalho, ou 
poderá trabalhar autonomamente desde que afiliado à Rede Equilibrium. 
Paragrafo Quarto – Em todos os casos deverá adimplir as despesas, taxas pertinentes e 
contribuição aos Fundos.   
 

                                                                 
9 Tal transferência visa proteger o Ecopolo de especulações e demandas jurídicas, assegurando seu propósito.  
10 Ascendentes e descendentes de ambos os cônjuges ou companheiros . 
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Cláusula 32.ª - O titular da proposta terá direito de acesso aos Ecopolos acompanhado de 

seus dependentes estatutários e convidados, sob sua inteira responsabilidade para todos os 
efeitos, de acordo com as disposições regulamentares; 

 
Cláusula 33.ª - O uso imediato das dependências do Ecopolo pelo titular e seus 

dependentes estatutários antes da integralização da proposta de subscrição é admitido por 
mera liberalidade; 

 
Cláusula 34.ª - A identificação regular do associado e seus dependentes estatutários será 

feita somente com a apresentação das carteiras  (ou outro meio) sociais individuais emitidas 
pela Administração da Rede de Ecopolos. 

Parágrafo Único - Durante a fase de pagamento do título, o proposto receberá da 
Cooperativa Equilibrium uma Carteira (ou equivalente) de Identificação Provisória, 

intransferível, de uso exclusivo seu e de seus dependentes estatutários.  
 
Cláusula 35.ª - Para uso dos equipamentos e infraestrutura das áreas não residenciais dos 
Ecopolos e uso dos benefícios sociais, a Carteira de Identificação deverá ser apresentada 
pelo associado sempre que solicitada, e quando for o caso, dos comprovantes de 
regularidade de pagamento das cotas de subscrição e da taxa de manutenção ou 
administração; 
 
Cláusula 36.ª - Na constituição do grupo de dependentes do subscritor titular, será admitida 
a relação de dependência entre casais que convivam em união estável, em condições 
admitidas por lei, desde que esta seja evidenciada mediante a apresentação de documentos 
comprobatórios, em substituição às certidões regulares de casamento; 
 
Cláusula 37.ª - As parcelas de amortização do título de propriedade pagas em atraso serão 

acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento); 
 

Cláusula 38.ª - Todas as mensalidades de taxas de manutenção pagas em atraso serão 
devidas pelo seu valor atualizado na época do efetivo pagamento, com os acréscimos de 

multa e mora permitidos por lei; 
 

Cláusula 39.ª - Nas subscrições a prazo, a impontualidade no pagamento de qualquer 
parcela de amortização do título implicará na imediata sus pensão dos direitos sociais do 
titular e seus dependentes e a falta de pagamento de três ou mais destas parcelas 
determinará, sem prévio aviso e de pleno direito, o cancelamento da subscrição e a perda 
em favor da Cooperativa Equilibrium da entrada dada; 
 
Cláusula 40.ª - Da mesma forma, a impontualidade na contribuição de, pelo menos, uma 
mensalidade da taxa de manutenção administrativa ou FED, facultará a administração a 

imediata suspensão dos direitos sociais do titular e seus dependentes, facultando também 

ao Residencial Ecopolo, o cancelamento do título de propriedade a partir da falta de 
pagamento de mais de três mensalidades ou contribuições. 
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Parágrafo Primeiro – A falta de pagamento decorrente de desemprego ou situação especial 

justificada, não ensejará razão para o cancelamento. 
Parágrafo Segundo - O cancelamento do título dar-se-á por meio da devolução do valor do 

título integralizado mais a somatória das acessões e investimentos adicionados ao cotista 
investidor, nas condições regimentais ou por meio da alienação do título à terceiros. 

Parágrafo Terceiro – As importâncias dadas para contribuição ao FED e as despesas gerais, 
não serão ressarcidas em qualquer hipótese. 

 
Cláusula 41.ª - Não será aceito o termo de subscrição de propostos que ainda sejam ou já 

tenham sido associados ou usuários da Cooperativa Equilibrium e que registrem pendências 
de quaisquer débitos anteriores com o Ecopolo ou com a Rede Equilibrium, ainda que 

decorrente de descumprimento de suas obrigações livremente assumidas. 
Parágrafo Único – o interessado poderá após cumprir as obrigações e penalidades impostas 

pela comissão a efeito, recompor seu direito.  
 
Cláusula 42.ª - Uma vez formalizada a proposta de admissão, a frequência e o uso efetivo de 
quaisquer dependências ou benefícios da Cooperativa Equilibrium ou do Ecopolo, ratifica e 
evidencia o interesse do titular em seu pedido de subscrição, tornando irrevogável este 
Contrato de Adesão, com o reconhecimento das obrigações assumidas de subscrição e de 
uso, dando direito a Cooperativa à cobrança incontinenti de dívidas e encargos pendentes, 
sob forma amigável ou judicial, com os acréscimos previstos neste instrumento ou 
permitidos por lei; 
Parágrafo Único - A desistência antes da aquisição da área destinada ao Ecopolo não enseja 
devolução da parcela de adesão ou entrada.  
 
Cláusula 43.ª – A desistência antes da compra da área, ou após a compra, deixar de adimplir 
o financiamento aprovado em mais três mensalidades, ensejará a perda da entrada dada em 

favor da cooperativa Equilibrium e a retenção de até 10 % (dez por cento) dos valores já 
arrecadados a título de indenização e despesas decorrentes da operação.  

 
Cláusula 44.ª - A posse do título de propriedade não permite ao seu detentor o exercício 

dos direitos estatutários, nem a permanência no quadro social, se o mesmo estiver 
suspenso, eliminado ou, inadimplente com suas obrigações, ou em caso de aquisição, não 

tiver ainda a sua proposta aprovada.  
Parágrafo Primeiro - São direitos estatutários suspensivos no caso de darem-se as condições 
previstas neste termo, as seguintes, entre outras previstas no regimento e estatuto das 
instituições contratantes: 

a) Proibição de uso dos serviços gratuitos disponíveis nas áreas comuns do Ecopolo; 
b) Proibição de acesso aos laboratórios, oficinas, escritórios e equipamentos diversos 

da Rede Equilibrium. 
c) Suspensão do cartão de benefícios e de operações financeiras no interior do 

Ecopolo; 

Parágrafo Segundo – As suspenções previstas no parágrafo anterior não caracterizarão 
qualquer dano moral para o titular, eis que são instalações privativas dos afiliados à Rede 
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Equilibrium e seu custeio é feito por meio dos usuários e residentes nos Ecopolos, que não 

tem finalidade de lucro. 
Parágrafo Terceiro – Tais medidas têm caráter meramente econômico e serão 

imediatamente suspensas se o titular aderir ao programa RESER11. 
 

Cláusula 45.ª- O terreno objeto da instalação do Residencial Comunitário Ecopolo, não 
poderá ser alienado em hipótese alguma, salvo unanimidade de votos em Assembleia Geral 

de Residentes, convocada para esta finalidade. 
Parágrafo Primeiro – A escritura deverá conter cláusula de inalienabilidade, salvo 

apresentação de ata registrada da assembleia de cooperados ou associados residentes, por 
decisão unanime permitindo a alienação. 

Parágrafo Segundo - A doação da área comum para a Associação de Moradores (AAL) será 
também gravada nos mesmos termos do parágrafo anterior. 

 
Cláusula 46.ª – As propriedades do Residencial e das áreas comuns também poderão ser 
doadas para Associação de Moradores (AAL) a qualquer tempo, sempre por votação da 
maioria simples, sendo que a doação não poderá ensejar qualquer prejuízo para os créditos 
dos titulares cotistas.  
Cláusula 47.ª - Pela assinatura expressa no anverso da proposta de adesão o subscritor 
aceita as condições aqui definidas, por si e seus dependentes. 
 
DAS COTAS: 
 
Cláusula 48.ª – O interessado poderá adquirir os direitos inerentes ao presente instrumento 
por meio da subscrição aos títulos de beneficiário em qualquer das categorias expressas a 
seguir. 

I- Título Residencial Alfa 

II- Título Residencial Alfa Plus 
III-  Título Residencial Beta  

IV- Título Residencial Beta Plus  
V- Título Comodatário – Gama (institucional) 

Parágrafo Primeiro – Os títulos terão as seguintes características iniciais 12: 
a) Título Residencial Alfa (cota 1): Título em edificação verticalizada, com área 

privativa de 30 a 45 m2,. Para uso máximo de até 4 residentes na mesma unidade.  
b) Título Residente Alfa Plus (cota 2) - Título em edificação verticalizada, com área 

privativa de 45 a 60 m2. Para uso máximo de até 6 residentes simultaneamente. 
c) Cota 03 – Título Residencial Beta (cota 03) - Título de espaço privativo em terreno 

de até 200 m2, permitidas edificações de até 100 m2 do terreno com no máximo um 

                                                                 
11 A adesão ao programa de Renda Solidaria e Economia de Recursos coloca o residente como integrado pleno, 
para que se lhe possa destinar uma atividade produtiva dentro da Rede Equilibrium, dispensando -o de 

responsabilidades financeiras diretas. 
12 Atenção:  Data inicial para computo da correção 01 de Outubro de 2014. O valor descrito é válido para os 
terrenos ainda não adquiridos. Verifique o valor corrigido com a administração dos Ecopolos. Após a compra 
do terreno, em qualquer das regiões, o desconto de 25% fica suspenso  (consulte sempre o valor atualizado)  
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andar vertical acima. Limite de residentes determinado pelas condições de conforto, 

salubridade e segurança do imóvel. 
d) Cota 04 - Título Residencial Beta Plus (cota 4) - Espaço privativo com terreno de até 

500 m2, permitida edificação de até 250 m2 do terreno com no máximo um andar 
vertical acima. Limite de residentes determinado pelas condições de conforto, 

salubridade e segurança do imóvel. 
 

Parágrafo Segundo – Nenhuma das cotas inclui o preço da construção, mas somente a mera 
reserva do espaço correspondente, sendo que o interessado nas cotas  de edificação vertical, 

deverá aguardar a formação de coletivos ou que as obras sejam iniciadas pela Cooperativa 
habitacional, quando poderá adquirir ou financiar sua unidade. 

Parágrafo Terceiro – Uma unidade institucional poderá ficar adjudicada temporariamente 
ao cotista interessado, até a construção do residencial na área privativa, quando este 

poderá ser relocado para a nova unidade, a critério da administração por relevante 
interesse comunitário. 
Parágrafo Quarto – Não há limitação do número de visitantes nas unidades verticalizadas 
ou horizontais, porém a administração do ecopolo poderá limitar em determinados 
períodos por razões de segurança, salubridade, comodidade ou equilíbrio de 
sustentabilidade e operação do Ecopolo, o número de visitantes em cada unidade. 
 
 
 DO ADIMPLEMENTO e da COMPRA DA ÁREA 
 
Cláusula 49.ª – O interessado deverá optar por uma das condições abaixo e efetuar o 
adimplemento do valor13, da taxa de adesão e demais valores correspondentes ao formato 
escolhido, na conta da Cooperativa Equilibrium, aperfeiçoando o presente contrato. 
 

a) À vista, em qualquer caso, com 50% de desconto na taxa de adesão, com prazo de 
até um ano. 

b) Em até 4 (quatro) anos por meio de poupança coletiva14, com mensalidades 
periódicas em até 4 (quatro) anos, adquirindo o direito ao seu título após completar 

pelo menos 80 % (oitenta por cento) do valor atribuído a cota, e manter-se 
adimplente com as obrigações. 

c) No prazo máximo de até um ano, através financiamento coletivo, por intermédio da 
cooperativa, para unidades não adquiridas, com integralização de pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) do valor da cota título, e parcelas sem juros, com correção 
monetária(IGP-M), em até 30 parcelas mensais.  

d) Para as aquisições de títulos após a compra do terreno do Ecopolo, sobre as 
condições da alínea precedente, incidirão juros na base de 0,6% ao mês mais 
correção pelo IGP-M. 

 

                                                                 
13 Verificar os valores no anexo deste contrato, porém consultando a administração para valores atualizados  
14 Espécie de “consórcio” entre os cooperados para aquisição futura do terreno 
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Parágrafo Primeiro – Todos os títulos para Ecopolos cujos terrenos já tenham sido 

adquiridos serão acrescidos de 25% (vinte e cinco por cento) para as novas aquisições .  
 

Parágrafo Segundo - A não aquisição da área nos prazos previstos acima, ensejará a 
resilição do presente contrato, salvo decisão unanime da maioria, no sentido de expandir o 

prazo do presente contrato. 
Parágrafo Terceiro – A resilição do contrato só implicará na obrigação única de devolução 

dos valores investidos com a mesma taxa de juros e correção aplicados ao contratante, 
sendo devolvido até 80 % da taxa de adesão efetivamente paga, salvo despesas e serviços 

prestados ao titular, excluída a taxa administrativa. 
Parágrafo Quarto – Ao juntar-se ao grupo de poupança coletiva, o interessado deverá 

adimplir as mensalidades já realizadas no grupo em que ingressar, podendo financiar as 
parcelas ao critério da administração do projeto. 

Parágrafo Quinto – Caso não seja realizada a compra nos prazos previstos, a cooperativa 
poderá entregar títulos em outras unidades se for do interesse do cooperado.  
Parágrafo Sexto – O Regular adimplemento da taxa administrativa faculta ao interessado 
participar dos benefícios da cooperativa como cooperado pleno, incluindo a hospedagem ao 
preço de custo em todos os Ecopolos da federação, além da participação nas ofertas e vagas 
de trabalho, compras, uso de serviços e infraestrutura além de outros disponíveis, em 
isonomia de acesso com os demais cooperados. 
 
 
Cláusula 50.ª – Unidades do Ecopolo em regiões especiais (litoral, áreas de reservas, cidades 
turísticas ou históricas, de interesse especial, etc., poderão ter limitações no tamanho 
previsto, modificação do layout, adequações legais, podendo os terrenos serem substituídos 
por unidades verticalizadas ou haver redução da área privativa, porém serão adequados 
para integração econômica na Rede Equilibrium de Ecopolos (consulte antecipadamente 

sobre a unidade de seu interesse).  
 

Cláusula 51.ª – A decisão de compra da área sugerida, dar-se-á por votação eletrônica 
aberta, assegurando a participação de todos os titulares interessados em qualquer parte do 

mundo em que se encontrem. 
 

DOS DEVERES DO TITULAR 
 
São deveres do titular: 

a) Adimplir as despesas e taxas decorrentes de sua estada nos Ecopolos; 
b) Contribuir, quando residente, para o Fundo Equilibrium de Desenvolvimento, na 

proporção de 5% dos seus rendimentos até o máximo de um salário mínimo. 
c) Respeitar o Regimento da Associação e o Regulamento interno do Ecopolo; 
d) Acatar as decisões da Assembleia 

e) Contratação de mão de obra e serviços intermediados pela Cooperativa, salvo 

serviços prestados por empresas ou profissionais autônomos; 
f) O respeito mútuo e tolerância a diversidade; 

g) Pagamento da Taxa de Administração. 
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Parágrafo Único – Está proibida a contratação de empregados pelos titulares ou empresas 

parceiras no interior dos Ecopolos. 
Paragrafo Segundo – A contratação de empregados não cooperados poderá ser autorizada 

sempre que não haja profissionais qualificados para a vaga dentro da Rede. 
 

DA ASSEMBLEIA 
 

Cláusula 52.– A Assembleia de moradores será formada por todos os residentes titulares do 
Ecopolo Equilibrium.  

 
Cláusula 53.ª – São matérias de exclusiva competência da assembleia de moradores, além 

daquelas previstas nos regulamentos: 
a) Condições de financiamento dos títulos não integralizados; 

b) Definição do local de instalação num raio aproximado de até 100 (cem) quilômetros 
da cidade escolhida para instalação da unidade; 

c) Eleição da Comissão de Trabalhos não onerosa; 
d) Determinação do valor máximo de compra até o máximo de aquisição em até 70% 

(setenta por cento) do valor de referência do projeto ou complementação superior 
por decisão em DDC.  

e) Alienação do Ecopolo por unanimidade de votos 
 
Do Direito ao Voto 
 

Cláusula 54.ª – Só podem votar nas matérias de competência da assembleia de moradores 
os titulares cotistas que: 

a) Tiverem pago a taxa de adesão, integralizado o valor total do título ou firmado o 
termo de compromisso de adimplemento prévio em anexo; 

b)  Integrados na Rede Equilibrium, com direito à residência, aprovados nas condições 
estatutárias.   

 
DO IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE 

 
Cláusula 55.ª – Os impostos decorrentes da propriedade serão pagos pela Cooperativa 

Equilibrium, sendo os valores rateados entre os titulares das áreas privativas, descontando-
se as áreas comuns do Ecopolo, e fazem parte das despesas de administração e consumo da 
unidade. 
Parágrafo Único - A inexistência de empreendimentos nas áreas comuns, isenta a CE de 
participar no rateio das despesas, ou quando instaladas, rateadas proporcionalmente.  
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Cláusula 56.ª – A Cooperativa Equilibrium, se desobriga a instalar em prazos determinados, 

a infraestrutura, eletricidade, iluminação, fornecimento de água, calçamento, transportes,  
dispositivos de segurança e coleta de esgotos, compromete-se, porém, a usar um 
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percentual do FED e os recursos próprios do Ecopolo na implantação destes serviços como 

prioritários.  
Parágrafo Único – Fossas assépticas ou biodigestores impermeabilizados, veículos 

particulares, geradores, entre outros itens necessários, poderão ser utilizados pelos 
moradores até a implantação de serviços que os substituam. 

 
Cláusula 57.ª – O cotista concorda com todos os termos deste contrato e especialmente 

com os seguintes termos: 
I- O titular perderá os direitos previstos neste termo, salvo o direito a restituição do 

valor do título, se: 
a) For condenado judicialmente por crime contra vida, 

b) Cometer falta grave no interior do Ecopolo, salvo decisão diversa da Assembleia 
Geral; 

c) Deixar de cumprir as obrigações financeiras e regulamentares, incluindo a taxa de 
administração estabelecida e eventual rateio de despesas que a operação possa 
exigir. 

Parágrafo único – Em nenhuma hipótese o titular perderá o direito ao valor integral do 
título adimplido ou das acessões por ele realizadas, empréstimos realizados para 
Cooperativa ou Associação, ou mesmo das despesas pré-aprovadas, sempre após aprovação 
das contas pelas instituições. 
 
Cláusula 58.ª – A Administração poderá aplicar multas aos infratores dos regulamentos e 
cobrá-las amigável ou judicialmente, e se for o caso, debitá-las no valor total do título do 
cotista. 
 
Cláusula 59.ª –Todos os títulos beneficiários emitidos pela Cooperativa Equilibrium ficam 
lastreados pelos ativos da Cooperativa Equilibrium, não abrangendo os títulos e direitos dos 

demais cotistas beneficiários, não abrangendo os títulos e direitos dos demais cotistas 
beneficiários. 

 
Cláusula 60.ª – Se, por falecimento do sócio, a respectiva quota passar a um dos herdeiros, 

a transferência somente se operará depois que o portador houver cumprido as seguintes 

condições: 

a)  Prova de que a cota lhe coube no respectivo inventário, livre e desembaraçada de 

qualquer ônus; 
b)  Prova de sua filiação como cotista beneficiário da CE. 

Cláusula 61.ª – O título de propriedade responde pelas obrigações contraídas para com o 

Ecopolo, por seu titular, não podendo ser transferido enquanto o mesmo estiver em 
situação de qualquer débito. 

Cláusula 62.ª – Cada sócio poderá possuir mais de um título de propriedade, mas terá 

direito somente a um voto na Assembleia Geral. 
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Cláusula 63.ª Caso a área de instalação adquirida não possa atender às necessidades do 

projeto previstas neste termo, tais como: habitação segura, impossibilidade de construir por 
razões legais, físicas ou naturais em prejuízo aos direitos de  um ou mais titulares, sem 

consenso sobre a solução, a área será alienada para aquisição de nova área adequada ao 
projeto, independentemente de aprovação em assembleia.um ou mais titulares, e não haja 

consenso sobre a solução, a área será alienada para aquisição de nova área adequada ao 
projeto, independentemente de aprovação em assembleia. 

 
Cláusula 64.ª – O presente termo será reavaliado pela Assembleia Geral no prazo de dois 

anos a contar do primeiro depósito em conta bancária, caso as cotas integralizadas ou 
subscritas com compromisso de integralização não tenham atingido o valor médio que seja 

suficiente para aquisição da área, salvo se houver opção pela aquisição de uma área de 
menor valor. 

Parágrafo Primeiro – Atingido o valor indigitado ou se tenha definido por uma propriedade 
de menor valor, a comissão terá prazo de até 6 (seis) meses para definir a área para compra, 
caso não seja adquirida, será convocada assembleia para dissolução ou dilação do prazo 
para compra. 
Parágrafo Segundo – Aprovada a dissolução, o dinheiro corrigido deverá retornar aos 
investidores com os rendimentos que se obtiverem na conta poupança. Não aprovada a 
dissolução, haverá novo prazo de mais dois anos e assim sucessivamente. 
 
Cláusula 65.ª – A Cooperativa Equilibrium e a Associação de moradores Aliança Luz (AAL) 
são prestadoras de serviço aos seus próprios associados, defendendo seus interesses e 
representando-os no âmbito jurídico, nos termos estabelecidos por seus regulamentos e 
atos constitutivos, não responsabilizando-se por danos, acidentes ou sinistros no interior do 
Ecopolo. 
 Parágrafo Único - As irregularidades ou inconformidades devem ser imediatamente 

comunicadas à administração para providências, sem excluir a responsabilidade de cada 
Cooperado Residente pela segurança, salubridade e prevenção de acidentes no interior do 

Ecopolo, devendo, se habilitado, tomar as medidas emergenciais a fim de evitar mal grave 
ou dano relevante, e após, comunicar imediatamente aos responsáveis. 

 
Cláusula 66.ª Deverá ser editado um regulamento especial, redigido com a participação dos 

titulares, para regulamentar as operações no interior do Ecopolo, determinando 
procedimentos operacionais e limitações de acesso em cada seção, além das condições de 
prestação de serviços e usos das instalações pelos cooperados e visitantes, observando-se 
especialmente a segurança das crianças, adolescentes e idosos e salubridade do Ecopolo.  
 
Cláusula 67.ª – Todas as matérias não tratadas neste termo e que sejam do interesse 
coletivo serão decididas pelo processo de DDC. 
 

Cláusula 68.ª – A área privativa do titular não poderá ser objeto de usucapião, eis que a 

totalidade do Ecopolo pertence à Cooperativa Equilibrium ou Associação Aliança Luz, 
admitindo à residência de seus cooperados por força de comodato e do presente termo de 

obrigações mútuas. 
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Cláusula 69.ª – Fica eleito o fórum de São Paulo capital, em detrimento de qualquer outro 
mais privilegiado, para dirimir questões decorrentes deste termo. 

 
 

     São Paulo, 25 de janeiro de 2015. 
 

 
___________________________ 

TITULAR COTISTA BENEFICIÁRIO 
 

___________________________ 
COOPERATIVA EQUILIBRIUM  

 
__________________________ 
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA LUZ 
__________________________ 
Testemunhas: 
 
 
___________________________                        _________________________ 
Nome:                               Nome: 
RG              RG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
COOPERATIVA EQUILIBRIUM 

 

20 
www.equilibrium.org.br/portal/ecopolo/ecopolo1 

ANEXO I 

TABELA DE VALORES 

 

 

 

COOPERATIVA MISTA MULTISETORIAL  
EQUILIBRIUM COOPERATIVE CORPORATION 

Rua Joaquim Floriano, 733 – Cj. 2D - São Paulo –SP,  CEP4534-010 
CNPJ 20.092.103/0001-36 

I.E. 635.750.066.115 
Tel.: 55 (11) 2897-4551 - (11) 3804-5201 - (11) 3804-5203 

I.E. 635.750.066.115  
Tel.: (11)2897 4551 

www.equilibrium.coop  
www.equilibrium.org.br 

Conta Bancária da Cooperativa Equilibrium 
BANCO DO BRASIL 

AG 3266-2 

CC 452.043-2 
 

TERRENOS NÃO ADQUIRIDOS

COTA TÍTULO TAXA DE ADESÃO TAXA DE ADM

1 R$ 6.112,80 R$ 1.000,00 50/MÊS

2 R$ 12.225,60 R$ 1.200,00 50/MÊS

3 R$ 16.810,20 R$ 1.600,00 50/MÊS

4 R$ 22.923,00 R$ 2.547,00 50/MÊS

TERRENOS NÃO ADQUIRIDOSADQUIRIDOS

COTA TÍTULO TAXA DE ADESÃO TAXA DE ADM

1 R$ 7.641,00 R$ 1.250,00 50/MÊS

2 R$ 15.282,00 R$ 1.500,00 50/MÊS

3 R$ 21.012,75 R$ 2.000,00 50/MÊS

4 R$ 28.653,75 R$ 3.183,75 50/MÊS


