
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O objetivo deste Regulamento Interno é o de estabelecer as normas e procedimentos com vistas a 

proporcionar a todos os condôminos e visitantes dos Condomínios AVALON uma vida tranqüila, 

segura, harmônica e de respeito à lei. 

Zelar pela qualidade de vida, pelo sossego da comunidade, pelas normas de boa convivência, pelo 

respeito ao meio ambiente e as leis de trânsito é obrigação de todos os condôminos, seus 

dependentes, convidados e/ou prestadores de serviços sob suas responsabilidades. 

 

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 1º São direitos dos condôminos: 

I - Usar, gozar, usufruir e dispor das respectivas unidades autônomas, desde que respeitadas as 

disposições deste Regulamento Interno, da Convenção, da Lei n.º. 4.591/64, Lei n.º 10.406/02 

e das demais leis aplicáveis. 

II - Fazer uso das partes comuns, conforme a sua destinação, e sobre elas exercer todos os 

direitos que lhes são legalmente conferidos, desde que respeitadas as disposições da lei civil, 

da convenção, do presente Regulamento Interno e decisões das assembléias especificamente 

aplicáveis e desde que não impeçam idêntico uso e gozo por parte dos demais condôminos. 

III - Comparecer ou fazer-se representar nas assembléias gerais, podendo participar, votar e 

ser votado, aprovar, impugnar, rejeitar qualquer proposição, desde que em dia com o 

pagamento das despesas condominiais e multas que lhe tenham sido impostas. 

IV - Fazer consignar no livro de atas das assembléias, ou no livro de ocorrências, críticas, 

sugestões, desacordos ou protestos contra atos que considerarem prejudiciais à boa 

administração do condomínio, solicitando à Diretoria, se for o caso, a adoção das medidas 

corretivas adequadas. 

V - Examinar livros, arquivos, contas e documentos, podendo, a qualquer tempo, solicitar 

informações à Diretoria sobre questões atinentes a administração do condomínio. 

VI - Manter animais em suas unidades, desde que seja respeitado o disposto neste 

Regulamento Interno com relação ao CAPÍTULO IV - DOS ANIMAIS. 

Art. 2º São deveres dos condôminos: 

I - Contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais nos termos 

da convenção. 

II - Cumprir e fazer com que sejam cumpridas, respeitar e fazer com que sejam respeitadas por 

seus dependentes, convidados, locatários, empregados e usuários a qualquer título, da 



respectiva unidade autônoma, as determinações da convenção, do presente Regulamento 

Interno, das assembléias gerais e da lei civil aplicável à matéria. 

III - Zelar pela ordem, segurança, solidez, asseio e conservação da edificação, bem como 

reparar os danos e/ou prejuízos que venham a causar às áreas comuns e/ ou às unidades 

autônomas. 

IV - Evitar todo e qualquer ato ou fato que possa prejudicar o bom nome do Condomínio e o 

bem-estar de seus ocupantes, tomando, se necessário for, sob sua exclusiva  responsabilidade,   

inclusive financeira, as providências para desalojar o locatário ou cessionário que se tornar 

inconveniente. 

V - Permitir o ingresso do Diretor Superintendente, ou de seus prepostos em sua unidade 

quando isto se torne necessário à inspeção ou realização de trabalhos relativos à estrutura 

geral do edifício, sua segurança, solidez, ou indispensável a inspeção ou realização de reparos 

em instalações ou tubulações de responsabilidade do Condomínio. 

VI - Em casos de viagem ou ausência prolongada, os condôminos deverão fechar os registros 

de gás e água, deixando com o zelador o endereço de seus familiares, ou onde poderão ser 

localizados para os casos de emergência. 

VII - Manter as torneiras das unidades fechadas constantemente quando não estejam em uso 

normal, mesmo quando falte água, a fim de evitar que a perda de água prejudique os 

residentes ou que possa causar danos a unidade do andar inferior. 

VIII - Em caso de falta prolongada de energia, os moradores devem ficar atentos a possíveis 

vizinhos presos nos elevadores. 

IX - Manter atualizados seus dados cadastrais e dos demais moradores da unidade perante a 

Administração. 

X - Observar o horário de silêncio: das 22h às 08h. 

XI - Os condôminos e os empregados do Condomínio deverão zelar pelo fiel cumprimento 

deste regulamento, levando ao conhecimento da Administração qualquer irregularidade 

observada. 

 

CAPÍTULO II - DAS PROIBIÇÕES 

Art. 3º É vedado aos condôminos ou a terceiros que, de qualquer forma, ocupem as unidades 

autônomas: 

I - Prejudicar o direito dos demais moradores. 

II - Dar às suas partes destinação diversa do conjunto da edificação e utilizá-las de maneira 

prejudicial ao sossego, salubridade, segurança e bons costumes. 



III - Usar, ceder ou alugar o apartamento para fins não residenciais. 

IV - Alterar a forma e a cor da fachada, portas, janelas, vidros, fechaduras e demais esquadrias 

externas. 

V - Colocar vasos e outros objetos nos parapeitos das janelas. 

VI - Colocar, na parte externa ou interna do edifício, placas, letreiros, faixas, anúncios, 

aparelhos luminosos ou qualquer outra inscrição ou publicidade. 

VII - Colocar aparelho de ar-condicionado. (Este item será alvo de estudos elétricos e 

estruturais para posterior regulamentação). 

VIII - Atirar pontas de cigarro, água e qualquer outro objeto pelas janelas, ou ainda nos 

corredores, escadas, halls de entrada e demais áreas comuns, bem como limpar ou estender 

tapetes, capachos, almofadas, colchões, cobertores, roupas, etc., nas áreas comuns. (Aplicação 

direta de multa Categoria B) 

IX - Lançar pelo vaso sanitário, pelas pias ou demais tubulações, materiais ou dejetos que 

possam obstruir os encanamentos e esgotos do Condomínio; 

X - Usar as dependências de uso comum como depósito, mesmo que momentaneamente, para 

guarda de objetos particulares ou materiais de qualquer natureza. 

XI - Promover leilões, exposições ou vendas nas áreas comuns. 

XII - Instalar antenas de radioamador no edifício, bem como cabos e fios de televisão nas áreas 

comuns sem autorização expressa da Administração. (Aplicação direta de multa Categoria B) 

XIII - Utilizar os empregados e prestadores de serviço do condomínio para serviços particulares 

durante o horário de trabalho. 

XIV - Produzir ruídos excessivos, em qualquer horário, nos apartamentos ou nas áreas comuns, 

que possam perturbar o sossego dos demais moradores. 

XV - Alterar o sistema de antena TV. 

XVI - Manipular, sob qualquer pretexto, chaves, registros, quadros e demais peças e 

instrumentos das instalações comuns de água, esgoto, luz, telefone e demais instalações que 

houver, bem como ter acesso à casa de máquinas dos elevadores, bombas da piscina, caixas-

d’água e sala técnica, sendo que o acesso e qualquer destas dependências e/ou instalações só 

poderá ser feito, quando necessário, por profissional habilitado e com autorizarão da 

Administração. (Aplicação direta de multa Categoria B) 

XVII - Subir, pichar, ou escrever nos muros, árvores e edificações do condomínio. (Aplicação 

direta de multa Categoria C) 



XVIII - Guardar e depositar, em qualquer parte do condomínio ou área privativa, explosivos, 

inflamáveis ou quaisquer outros agentes químicos que, por sua natureza, afetem a segurança e 

a saúde dos moradores. (Aplicação direta de multa Categoria C) 

XIX – Remover qualquer mobília das partes comuns para outro local. 

 

CAPÍTULO III - DAS SACADAS 

Art. 4º São proibidos nas sacadas: 

I - Colocação de gesso e/ou sanca. 

      II - Alteração de cor das sacadas, bem como da textura e luminária. 

      III - Colocação de Insulfilm nos vidros. 

IV - Instalação e colocação de fogão, geladeira, máquina de lavar, secadora de roupas e pia. 

V - Bandeiras de times, partidárias e políticas. 

VI - Colocação de varais e cortinas. 

VII - Estender tapetes, capachos, almofadas, colchões, cobertores, roupas, etc na grade de 

proteção e/ou janelas. 

VIII - Colocar placas, letreiros, faixas, anúncios, aparelhos luminosos ou qualquer outra 

inscrição ou publicidade, salvo enfeites natalinos e placa de vende ou aluga, desde que estas 

sigam a padronização estabelecida. 

Art. 5º São permitidos nas sacadas: 

I - Colocação de tela de proteção na cor branca. 

II - Colocação de tela mosqueteira na cor natural e estrutura branca. 

III - Instalação e colocação de adega, frigobar, rede de descanso e armários. 

IV - Placas de “Vende-se” ou “Aluga-se”, na medida de 30 (trinta) centímetros x 40 (quarenta) 

centímetros no limite máximo de 1 (uma) por unidade. 

V - Fechamento com vidro Blindex incolor, com 2 (duas) opções para escolha, conforme 

disposto abaixo: 

a) Abertura de 50% (cinqüenta por cento): Instalação de 4 (quatro) folhas, sendo 2 

(duas) folhas laterais fixas e 2 (duas) folhas móveis, que correm uma para cada lado, 

a partir do meio. 

b) Abertura de 75% (setenta e cinco por cento): Instalação de 4 (quatro) folhas, sendo 

as 4 (quatro) folhas móveis, que correm para os dois lados. 



c) Para ambas as opções, a fechadura deve ser instalada internamente, na base do 

vidro, de modo que não apareça do lado externo e são expressamente proibidas a 

colocação de Insufilm, cortinas e adesivos nos vidros. 

VI - Colocação e instalação de toldo retrátil na cor branca. 

 

CAPÍTULO IV - DOS ANIMAIS 

Art. 6º É proibida a criação de animais de grande porte e de raças caninas consideradas de ataque 

e guarda, salvo quando se tratar de animais adestrados com o objetivo de servir de guia para 

deficientes visuais, com a devida documentação comprobatória. 

Art. 7º É obrigatório o uso de coleiras para o passeio com animais. (Aplicação direta de multa 

Categoria B) 

Art. 8º É altamente recomendado o cuidado para que os animais de estimação não urinem em 

rodas de carro, áreas próximas a apartamentos do térreo, postes, escadas e rodapés de varandas. 

Isso se faz necessário para evitar o mau cheiro.  

Art. 9º É proibido que os animais de estimação defequem ou urinem nas áreas comuns e 

privativas dos moradores. Os proprietários dos animais deverão limpar imediatamente a área, na 

eventualidade dessas ocorrências. (Aplicação direta de multa Categoria B) 

Art. 10º É proibido que os animais de estimação fiquem soltos nas áreas comuns do condomínio. 

(Aplicação direta de multa Categoria C) 

Art. 11º É proibido o acesso de qualquer animal, mesmo acompanhado de seus respectivos 

proprietários, nas áreas dos quiosques, playground, quadra de esportes, piscina e salão de festas. 

(Aplicação direta de multa Categoria B) 

Art. 12º É obrigatória a condução dos animais de estimação nos braços dentro de elevadores. Caso 

não seja possível, a escada deve ser utilizada. 

Art. 13º É obrigatório ao proprietário cuidar da saúde e da higiene do animal. 

Art. 14º O proprietário não deve permitir que ele perturbe as normas de silêncio do condomínio. 

Art. 15º Todos os animais passíveis de circulação por áreas comuns deverão ser registrados na 

Administração, sendo obrigatório aos respectivos proprietários, no ato do registro e anualmente, 

apresentar cópia dos atestados de vacinação para arquivo. 

Art. 16º Mediante solicitação justificada de pelo menos 30% (trinta por cento) condôminos do 

mesmo bloco, apontando perturbações causadas por animais, a Administração notificará, por 

escrito, o responsável pelo animal, concedendo-Ihe um prazo máximo de 05 (cinco) dias para 

remoção do animal das dependências do condomínio. 



CAPÍTULO V - DO LIXO 

Art. 17º Na entrada de cada bloco existem dois cestos de lixo. O preto é para a coleta de lixo 

orgânico e o verde para a de material reciclável. 

Art. 18º O lixo deverá ser depositado nos cestos de acordo com a finalidade descrita acima, e será 

recolhido duas vezes ao dia de segunda a sexta e umas vez aos sábados, pelos funcionários do 

condomínio, em horário estabelecido pela Administração. Aos domingos e feriados não haverá 

coleta de lixo. 

Art. 19º Após a retirada dos cestos de lixo, o condômino deverá depositar o lixo diretamente na 

lixeira do condomínio que está localizada atrás da caixa d’água da Praça dos Duques. (Aplicação 

direta de multa Categoria B) 

Art. 20º É obrigatório acondicionar o lixo em saco plástico apropriado e fechado, não sendo 

permitidos sacos molhados, furados, etc. 

Art. 21º É proibido colocar o lixo “In Natura” diretamente nos cestos de lixo. 

Art. 22º É proibido depositar nos cestos de lixo, material que esteja exalando forte odor. Neste 

caso, o condômino também deverá depositar o lixo diretamente na lixeira do condomínio. 

(Aplicação direta de multa Categoria B) 

Art. 23º É expressamente proibido colocar lixo fora dos cestos de lixo, mesmo que os cestos 

estiverem cheios. Neste caso, o condômino também deverá depositar o lixo diretamente na 

lixeira. (Aplicação direta de multa Categoria B) 

Art. 24º Os materiais recicláveis deverão ser colocados no cesto de lixo verde, devendo esse 

material ser composto somente por papel, papelão, plástico, lata, ferro, alumínio, e vidro 

(embalado separadamente). Não colocar restos de comida, isopor, colchão, madeira, roupas, 

sapato, pano, chinelo, móveis e utensílios domésticos, pois os mesmos não são recicláveis. 

Art. 25º O óleo de cozinha deverá ser acondicionado em recipiente fechado e somente ser 

descartado no dia determinado pela Administração, onde será colocado em cada bloco, um cesto 

adequado para o descarte dos recipientes contendo o óleo de cozinha ou poderá ser levado 

diretamente até a lixeira do condomínio, onde estará continuamente o cesto específico para o seu 

descarte. 

Art. 26º As pilhas e baterias usadas deverão ser descartadas somente no dia determinado pela 

Administração, onde será colocado em cada bloco, um cesto adequado para seu descarte ou 

poderão ser levadas diretamente até a lixeira do condomínio, onde estará continuamente o cesto 

específico para o seu descarte. 

Art. 27º O entulho resultante de obras nas unidades não poderá ser depositado nos cestos de lixo, 

sendo que, neste caso, a remoção do entulho e os custos para tal ficam por conta do condômino 

responsável pela obra. (Aplicação direta de multa Categoria B) 



Art. 28º A Administração, por necessidade, poderá modificar os dias e horários da coleta de lixo, 

devendo afixar no quadro de aviso as alterações realizadas. 

 

CAPÍTULO VI - DA PISCINA 

Art. 29º A piscina é para uso exclusivo dos condôminos moradores do condomínio e de seus 

convidados até o limite máximo de 2 (dois) convidados por unidade. 

Art. 30º A piscina funcionará de segunda a domingo e feriados, no horário das 08:00 as 22:00, 

ficando interditada para fins de limpeza, manutenção e tratamento de água em horário 

estabelecido pela Administração. 

Art. 31º É obrigatória a presença dos pais, tutores ou responsáveis por menores que venham a 

utilizar a piscina. O Condomínio e a Administração não se responsabilizarão por quaisquer 

acidentes. 

Art. 32º É obrigatório a todos os usuários da piscina o uso da ducha antes de utilizá-la. 

Art. 33º É proibido o uso de aparelhagem sonora no recinto da piscina, exceto aquelas individuais 

com fones de ouvido. 

Art. 34º É proibido jogar bola e andar de bicicleta, patins, skates etc., no recinto da piscina.  

Art. 35º É proibido o consumo de quaisquer gêneros alimentícios, bebidas ou refrigerantes no 

recinto da piscina, exceto água, uma vez que a inobservância dos cuidados necessários prejudicará 

a necessária limpeza e higiene do local. 

Art. 36º É proibido o uso da piscina pelos empregados do Condomínio, empregados de 

condôminos, babás e seus dependentes. Todavia as babás poderão permanecer no recinto da 

piscina, a fim de atender as crianças sob sua responsabilidade.  

Art. 37º É proibido utilizar as mobílias da piscina para fins a que não se destinam, tais como 

escorregadores, gangorras ou flutuar sobre as águas. 

Art. 38º É proibido fumar no recinto da piscina. 

Art. 39º As crianças que fazem uso de frauda, somente poderão ingressar nas piscinas com 

fraudas apropriadas para uso em piscina. 

Art. 40º É proibido entrar na água da piscina fazendo uso de óleos, bronzeadores ou produtos 

similares que possam prejudicar o correto funcionamento das bombas e filtro nelas existentes. 

Art. 41º E proibida à utilização da piscina para a promoção de festas de qualquer natureza, salvo 

quando promovidas pela Administração do Condomínio. 

Art. 42º É proibida a prática de jogos esportivos na piscina tais como, frescobol, peteca, bola ou 

qualquer outro que possa interferir na segurança, sossego ou bem-estar dos demais usuários. É 



também proibido o uso de pranchas e bóias que apresentem perigo aos demais usuários, 

aparelhos de mergulho e/ou acessórios, como nadadeiras, etc. 

Art. 43º É proibido o ingresso de pessoas em trajes desapropriados na piscina. 

Art. 44º É proibido o ingresso de animais de qualquer espécie no recinto da piscina. 

Art. 45º É proibida a circulação dos usuários da piscina em trajes de banho pelas áreas sociais e de 

uso comum do Condomínio. 

Art. 46º É proibido a reserva de mesas, cadeiras, espreguiçadeiras e acessórios existentes, bem 

como a remoção dos mesmos para outras áreas. 

Art. 47º Só será permitida a utilização e permanência de convidados na piscina, quando 

acompanhados de morador do Condomínio, sendo este responsabilizado pelos atos dos visitantes 

que venham a causar dano. 

Art. 48º A Administração, por necessidade, poderá modificar os dias e horários de funcionamento 

da piscina, devendo afixar nos quadros de aviso as alterações realizadas. 

 

CAPÍTULO VII - DA QUADRA DE ESPORTES 

Art. 49º A quadra é para uso exclusivo dos condôminos moradores do condomínio e de seus 

convidados até o limite máximo de 3 (três) convidados por unidade. 

Art. 50º A quadra funcionará de segunda a domingo e feriados, no horário das 08:00 as 22:00, 

ficando interditada para fins de limpeza e manutenção em horário estabelecido pela 

Administração. 

Art. 51º É obrigatória a presença dos pais, tutores ou responsáveis por menores que venham a 

utilizar a quadra. O Condomínio e a Administração não se responsabilizarão por quaisquer 

acidentes. 

Art. 52º É proibido andar de bicicleta, patins, skates etc., na quadra.  

Art. 53º É proibido o consumo de quaisquer gêneros alimentícios, bebidas ou refrigerantes na 

quadra, exceto água, uma vez que a inobservância dos cuidados necessários prejudicará a 

necessária limpeza e higiene da quadra. 

Art. 54º É proibido o uso da quadra pelos empregados do Condomínio, empregados de 

condôminos e seus dependentes. 

Art. 55º É proibido fumar no recinto da quadra. 

Art. 56º É proibida à utilização da quadra para a promoção de festas de qualquer natureza, salvo 

quando promovidas pela Administração do Condomínio. 



Art. 57º É proibido o ingresso de animais de qualquer espécie na quadra. 

Art. 58º No uso da quadra é vedada a utilização de sapatos ou outro tipo de calçado que não seja 

o tênis, a fim de não danificar o piso, e também jogar descalço. 

Art. 59º A quadra será automaticamente interditada na ocorrência de chuvas. Após a cessação da 

chuva, a quadra só será liberada pela Administração quando estiver em condições de ser usada, de 

forma a evitar acidentes e não prejudicar a conservação da mesma, 

Art. 60º Só será permitida a utilização e permanência de convidados na quadra, quando 

acompanhados de morador do Condomínio, sendo este responsabilizado pelos atos dos visitantes 

que venham a causar dano. 

Art. 61º A Administração, por necessidade, poderá modificar os dias e horários de funcionamento 

da quadra, devendo afixar nos quadros de aviso as alterações realizadas. 

 

CAPÍTULO VIII - DO PLAYGROUND 

Art. 62º O playground funcionará de segunda a domingo e feriados, no horário das 08:00 as 22:00, 

ficando interditado para fins de limpeza e manutenção em horário estabelecido pela 

Administração. 

Art. 63º É obrigatória a presença dos pais, tutores ou responsáveis por menores que venham a 

utilizar o playground. O Condomínio e a Administração não se responsabilizarão por quaisquer 

acidentes. 

Art. 64º A utilização dos brinquedos é privativa dos menores de 10 (dez) anos. 

Art. 65º É proibida a prática de jogos esportivos no playground tais como, frescobol, peteca, bola 

ou qualquer outro que possa interferir na segurança, sossego ou bem-estar dos demais usuários. 

Art. 66º Só será permitida a utilização e permanência de estranhos no playground, quando 

acompanhados de morador do Condomínio, sendo este responsabilizado pelos atos dos visitantes 

que venham a causar dano. 

Art. 67º A Administração, por necessidade, poderá modificar os dias e horários de funcionamento 

do playground, devendo afixar nos quadros de aviso as alterações realizadas. 

 

CAPÍTULO IX - DO SALÃO DE FESTAS E QUIOSQUES 

Art. 68º A requisição do salão de festas ou dos quiosques é exclusiva dos moradores, que só 

poderão fazê-la para promoção de atividades sociais, festas, recepção e aniversários, sendo 

proibido seu uso para atividades político - partidárias, religiosas, profissionais, mercantis e jogos 

considerados de azar pela legislação pertinente. 



Art. 69º A requisição do salão de festas ou dos quiosques deverá ser feita por escrito junto ao 

zelador. Havendo mais de uma solicitação de reserva para o mesmo dia a preferência será 

concedida ao primeiro solicitante. 

Art. 70º O salão de festas ou os quiosques poderão ser utilizados de segunda a domingo e 

feriados, no horário das 08:00 as 22:00, ficando interditado para fins de limpeza e manutenção em 

horário estabelecido pela Administração. 

Art. 71º O uso do salão de festas está condicionado a prévia assinatura de um termo de 

responsabilidade, onde ficará expressamente consignado haver o morador recebido as referidas 

dependências em perfeitas condições, assumindo integralmente o ônus de quaisquer danos que 

venham a registrar desde a entrega até a sua devolução, inclusive os causados por familiares, 

convidados, prepostos, pessoal contratado e empregados. Ao término da festa, o morador, em 

conjunto com um funcionário do condomínio efetuará conferência dos itens pertencentes ao 

condomínio. 

Art. 72º O Condomínio dispõe de vários utensílios para uso no salão de festas, que poderão ser 

utilizados pelos moradores, mediante solicitação antecipada a Administração e assinatura do 

termo de responsabilidade correspondente. Todos os utensílios pertencentes ao Condomínio e 

utilizados pelo morador, deverão ser devolvidos, devidamente limpos, para que possam ser 

reutilizados prontamente no próximo evento.  No caso da não devolução ou quebra de algum 

utensílio, o valor do(s) mesmo(s) será(ão) cobrado(s) do condômino responsável, conforme tabela 

de custos do Condomínio e, se os utensílios não forem entregues limpos, será aplicada multa 

Categoria A. 

Art. 73º É proibido realizar perfuração em paredes, ou qualquer coisa que afete a higiene e 

conservação do ambiente. 

Art. 74º Será cobrada taxa pela utilização e limpeza do salão, no valor determinado em 

assembléia, a ser inserida no boleto de cobrança do condomínio seguinte à utilização. 

Art. 75º A requisição do salão de festas poderá ser feita no máximo por 2 (duas) vezes por 

semestre por cada unidade e a data da reserva deve ser inferior a 90 (noventa) dias da solicitação. 

Art. 76º É vedada à utilização do salão de festas ou dos quiosques para comemorações 

particulares dos moradores do condomínio nas seguintes datas: 

I - Véspera e dia de Natal. 

II - Véspera e dia de Ano Novo. 

III - Dias de carnaval. 

IV - Páscoa 

Art. 77º O condômino que reservar o salão de festas ou os quiosques e não comunicar ao zelador 

com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência sobre o cancelamento de sua reserva fica passível 



de multa Categoria A desde que a não utilização da área venha em prejuízo de outro morador, que 

se veja impossibilitado de reservá-la naquela data. 

Art. 78º O condômino inadimplente junto ao condomínio não poderá requisitar o uso do salão de 

festas ou dos quiosques. 

Art. 79º É proibido o aluguel ou cessão a terceiros do salão de festas ou dos quiosques. 

Art. 80º É obrigação do condômino entregar o local devidamente limpo, com lixo recolhido e em 

perfeitas condições. (Aplicação direta de multa Categoria A) 

Art. 81º A avaliação dos prejuízos causados ao Condomínio, para efeito de ressarcimento por 

parte do requisitante, será feita através de coleta de preços entre firmas, habilitadas à execução 

dos serviços de reparo ou reposição das instalações e de utensílios. 

Art. 82º O condômino usuário do salão de festas ou dos quiosques deverá orientar seus 

convidados no sentido de que não utilizem outras áreas comuns do Condomínio que não façam 

parte do salão de festas ou dos quiosques, especialmente piscina e quadra. 

Art. 83º O requisitante assumirá, para todos os efeitos legais, a responsabilidade pela manutenção 

do respeito e das boas normas de conduta e convivência social no decorrer das atividades, 

comprometendo-se a reprimir abusos e excessos e a afastar pessoas cuja presença seja 

considerada inconveniente. 

Art. 84º O requisitante deverá entregar à portaria, lista com a identificação de todos os 

convidados que não sejam condôminos, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. O não 

cumprimento desta cláusula implicará no cancelamento da reserva, ficando a Administração 

liberada para ceder a área a outro condômino que venha a solicitá-la. 

Art. 85º Será permitida a montagem de no máximo 1 (um) brinquedo na área gramada em frente 

ao salão de festas para festas infantis realizadas no salão de festas, desde que aprovado pela 

Administração, mediante solicitação por escrito feito com 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência. 

Art. 86º Fica limitado o uso do salão de festas para no máximo 50 convidados e para cada um dos 

quiosques, a 20 convidados. 

Art. 87º É proibido o uso de trajes de banho nas dependências do salão de festas ou dos 

quiosques. 



CAPÍTULO X - DOS ELEVADORES 

Art. 88º Os elevadores são de uso da coletividade dos condôminos, visitantes, funcionários e de 

todos aqueles que ingressarem na vida condominial, desde que estejam com trajes compatíveis 

com o decoro e a moral. 

Art. 89º Os elevadores deverão ser utilizados de forma a não exceder em nenhuma hipótese, sua 

capacidade máxima, de acordo com as especificações do fabricante. 

Art. 90º Todos que utilizarem os elevadores deverão fazê-lo com presteza, evitando sempre 

paradas demoradas e observar o correto fechamento da porta. 

Art. 91º É expressamente proibido fumar ou portar cigarros e similares acesos bem como líquidos 

em recipientes abertos dentro do elevador. (Aplicação direta de multa Categoria A) 

Art. 92º É proibido o uso dos elevadores por crianças menores de 06 (seis) anos quando estiverem 

desacompanhadas. 

Art. 93º É proibido apertar todos os botões dos andares, bem como o alarme, indevida e 

desnecessariamente. (Aplicação direta de multa Categoria A) 

Art. 94º É expressamente proibido desenhar ou escrever nas paredes e portas dos elevadores. 

(Aplicação direta de multa Categoria C) 

Art. 95º É obrigatória a condução dos animais de estimação nos braços dentro dos elevadores. 

Art. 96º Deve-se solicitar ao zelador a instalação do acolchoado protetor quando o objeto a ser 

transportado puder causar danos às paredes do elevador. 

Art. 97º Na ocorrência de mudança, seu responsável comunicará à Administração, com 

antecedência, a hora de sua efetivação, a fim de ser o elevador guarnecido com o acolchoado 

protetor; 

Art. 98º O lixo ou entulho deverão ser sempre ensacados e bem acondicionados ao serem 

transportados pelo elevador. 

Art. 99º Caso o condômino no transporte do lixo ou entulho venha a sujar o elevador, deverá 

providenciar imediatamente sua limpeza. (Aplicação de multa Categoria A) 

Art. 100º A Administração deve ser imediatamente informada de qualquer problema ou ruído 

estranho detectado nos elevadores. 

Art. 101º O morador é responsável pelos danos que seus convidados ou pessoas sob sua 

responsabilidade vierem a causar no elevador, quer seja na cabina ou maquinaria, pelo mau uso 

ou excesso de peso. 



CAPÍTULO XI - DO TRÂNSITO 

Art. 102º Todos os motoristas deverão observar o uso de velocidade máxima de 20 (vinte) Km/h, 

atentando à circulação de crianças e adultos, tendo estes à preferência. O uso de buzina só poderá 

ser feito quando absolutamente necessário, para advertência de perigo a pessoas na via de 

circulação. 

Art. 103º Os pedestres devem preferencialmente circular pelas vias de trânsito do condomínio 

utilizando-se da faixa amarela. Ao atravessar as vias, procurar fazê-lo sobre a faixa vermelha, que é 

considerada faixa preferencial. 

Art. 104º Qualquer dano ocorrido entre veículos será de inteira responsabilidade do proprietário 

do veículo causador do sinistro, devendo o mesmo ressarcir o prejuízo causado na melhor forma 

acordada entre os interessados. O mesmo se aplica a danos entre veículos e bicicletas. 

Art. 105º Não é permitido ingresso no condomínio de veículos que apresentem anormalidades, 

tais como: freios com defeito, escapamento adaptado e outros que venham a causar incômodo 

aos demais moradores do condomínio. 

Art. 106º É proibida a condução de veículos por menores de idade, ou inabilitados no interior do 

condomínio, bem como receberem aulas de aprendizado. (Aplicação direta de multa Categoria C) 

Art. 107º É proibida a condução de mini-veículos motorizados, do tipo triciclos ou quadriciclos, por 

menores, sem a presença dos pais, tutores ou responsáveis. (Aplicação direta de multa Categoria 

C) 

Art. 108º O condomínio não terá nenhuma responsabilidade civil ou criminal por acidentes que 

venham a ocorrer com automóveis ou contra terceiros, ficando esta responsabilidade por conta 

exclusiva do proprietário do veículo causador do sinistro. 

Art. 109º É dever do condômino, com relação as cancelas de acesso ao condomínio: 

I - Abrir a cancela de acesso quando desejar ingressar no condomínio, sendo vedada a 

abertura e fechamento pelos porteiros, salvo em situações excepcionais (danos elétricos 

ou mecânicos); 

II - É permitida a entrada e/ou saída de apenas um veículo por vez, devendo os demais 

condôminos aguardar até que a cancela seja totalmente fechada (após a entrada e/ou 

saída do primeiro veículo), para então acionar sua abertura, evitando, assim, acidentes 

envolvendo os veículos e/ou um veículo e a cancela de acesso.  

III - Caso um condômino não esteja MOMENTANEAMENTE na posse de seu controle de 

acesso, deverá dirigir-se à portaria, identificar-se, de acordo com as normas 

regulamentadoras estabelecidas, para que o porteiro faça a anotação no livro de 

ocorrências, e só então esteja autorizado a realizar a abertura do portão. 



IV - Nos horários em que o portão de acesso ao condomínio permanecer fechado, o 

condômino no ato da entrada deverá apagar os faróis e acender a luz interna do veículo, de 

modo a facilitar a identificação do mesmo pela portaria. 

V - A responsabilidade pelos possíveis danos causados aos veículos e/ou a cancela de 

acesso será do veículo que não aguardou o seu fechamento completo (após a entrada e/ou 

saída do primeiro veículo), para então acionar sua abertura 

 

CAPÍTULO XII - DAS VAGAS DE GARAGEM 

Art. 110º As vagas garagem destinam-se exclusivamente a guarda de automóveis, motocicletas e 

bicicletas, sendo proibido o seu uso para depósito de qualquer material ou para execução de 

qualquer serviço (montagem de móveis, pintura, troca de peças em automóveis, teste de motores 

e de buzinas, lavagem de carros, etc), executando-se troca de pneus quando absolutamente 

necessários, e socorro mecânico visando à retirada do veículo da garagem. (Aplicação direta de 

multa Categoria B) 

Art. 111º Cada condômino terá o direito ao número de vagas na garagem especificadas na 

convenção, ou estipuladas em suas escrituras de propriedade. 

Art. 112º O condomínio não será responsável por prejuízos de qualquer natureza provenientes de 

furto, roubo, incêndio de veículos, ou outras avarias que porventura venham a sofrer no interior 

do condomínio, por objetos eventualmente deixados no interior dos mesmos pertencentes ao 

condomínio ou ao condômino, que assumirá inteira responsabilidade por tais eventos. 

Art. 113º É obrigatória a comunicação à Administração das placas dos automóveis e motocicletas 

a serem guardados no interior do condomínio, visando facilitar a identificação e comunicação pela 

Administração de irregularidades que porventura estiverem praticando ou prevenir danos.  Em 

caso de furto, roubo e/ou venda de automóvel/motocicleta, o condômino ficará obrigado a 

comunicar e/ou requerer a baixa do veículo cadastrado junto à Administração. 

Art. 114º É expressamente proibido alugar, alienar ou ceder as vagas mesmo que 

provisoriamente, a não ser para condôminos moradores do condomínio. (Aplicação direta de 

multa Categoria C) 

Art. 115º O processo de carga e descarga deverá obedecer à seguinte determinação: 

I - Utilizar preferencialmente as vagas destinadas para tal, as quais estão devidamente 

identificadas. Eventualmente, esta operação poderá ser efetuada com o veículo 

estacionado em rua do condomínio; 

II - O veículo deverá ser estacionado na rua do condomínio; 

III - O “pisca - alerta” deverá ser acionado; 

IV - O período máximo para realização da carga e descarga será de 15 minutos; 



V - Caso um morador precise estacionar ou sair com seu veículo, o veículo que está em 

processo de carga e descarga deverá ser deslocado para outro local; 

Art. 116º É expressamente proibido a qualquer condômino utilizar a vaga de garagem de outro 

condômino sem o seu consentimento e aviso por escrito ao zelador. (Aplicação direta de multa 

Categoria B) 

Art. 117º Deverá ser realizado o estacionamento correto dos veículos entre as guias demarcadas, 

a fim de evitar transtornos aos demais condôminos e degradação da grama existente ao lado 

dessas guias. 

 

CAPÍTULO XIII - DA SEGURANÇA 

Art. 118º A Administração manterá fichas cadastrais dos moradores e de seus empregados 

permanentes, bem como dos empregados do condomínio e dos prestadores de serviços 

tradicionais. 

Art. 119º A Administração manterá fichas cadastrais de pessoas autorizadas pelos proprietários ou 

inquilinos a ter acesso à sua unidade autônoma na sua ausência. 

Art. 120º Os visitantes somente poderão ingressar no edifício mediante identificação e 

subseqüente autorização do morador responsável pela unidade de destino. 

Art. 121º O ingresso de quaisquer prestadores de serviço dependerá de autorização expressa a ser 

feita à Portaria, pelo condômino ou morador, que por eles se responsabilizará. 

Art. 122º Quando da entrada de um prestador de serviços ou visitante, este receberá um crachá 

com cor específica indicando o local onde a prestação de serviços ou visita será realizada. 

Art. 123º A entrada e saída de prestadores de serviços, de leituristas e de técnicos de 

concessionárias de serviços públicos, deverão ser feitas com acompanhamento de empregado do 

Condomínio durante suas atividades nas áreas comuns. 

Art. 124º O morador que pretenda autorizar acesso de prestadores de serviços, empregados 

domésticos e assemelhados deverá comunicar previamente à portaria, fazendo consignar a 

identificação das pessoas ou das empresas autorizadas em documento específico. Do mesmo 

modo, o morador deverá informar o desligamento destes à portaria por questões de segurança 

dos demais moradores. 

Art. 125º Qualquer visitante que esteja desacompanhado de morador terá que informar à portaria 

o apartamento ao qual se dirige, para que, pelo interfone, lhe seja autorizada ou não a entrada no 

condomínio. A recusa em informar ou a não autorização do morador serão motivos suficientes 

para que a entrada lhe seja vedada. 

 



CAPÍTULO XIV - DAS NOTIFICAÇÕES 

Art. 126º As notificações serão enviadas pela Administração ao zelador para que o mesmo a 

entregue ao condômino infrator, sendo este obrigado a assinar o protocolo de recebimento. 

Art. 127º Em caso de recusa por parte do condômino em receber a notificação, o zelador tentará 

entregá-la em outra oportunidade, com a presença de duas testemunhas, que poderão ser 

funcionários do condomínio, terceirizados ou não, ou condôminos moradores do condomínio que 

não tenham sido notificados por conta qualquer infração nos últimos 12 (doze) meses. Caso ocorra 

nova recusa por parte do condômino infrator, o zelador lavrará a recusa em livro de ocorrência, 

onde constará sua assinatura e das testemunhas presentes, sendo o condômino infrator, 

considerado ciente e notificado. 

 

CAPÍTULO XV - DAS PENALIDADES 

Art. 128º O descumprimento de qualquer das regras contidas no presente Regulamento Interno, 

seja por proprietário, empregado, preposto ou convidado seu, sujeitará o proprietário do imóvel 

às penalidades e multas previstas neste Capítulo, além da obrigação de reparar os danos que por 

ele ou por pessoa de suas relações tenha sido causado. 

Art. 129º As penalidades serão aplicadas pela Administração, ou preposto seu, da seguinte forma: 

I - Advertência por escrito, sem multa, com prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

regularização; 

II - Multa Categoria A, para infrações leves, no valor de 50% (cinqüenta por cento) da taxa 

condominial ordinária do mês anterior; 

III - Multa Categoria B, para infrações médias, no valor de 1 (uma) taxa condominial ordinária 

do mês anterior; 

IV - Multa Categoria C, para infrações graves, no valor 2 (duas) taxas condominiais ordinárias 

do mês anterior; 

Art. 130º No caso de reincidência, que será computada a cada 24 (vinte e quatro) horas, a multa 

será aplicada em dobro. 

Art. 131º Para cada infração corresponde um roteiro de advertência e multa. Excetuam-se os 

casos onde a aplicação da multa será feita diretamente, sem necessidade de notificação. Esses 

casos estarão explicitamente identificados nos artigos as quais se aplicam. 

Art. 132º As multas deverão ser pagas juntamente com a primeira contribuição ordinária a vencer. 

Art. 133º O condômino penalizado poderá apresentar recurso, desde que tenha efetuado 

tempestivamente o pagamento da multa. E, caso ainda se julgue prejudicado, poderá recorrer à 

Assembléia Geral, da decisão. 



Art. 134º O proprietário ou morador que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar 

incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou moradores, poderá ser 

constrangido a pagar multa correspondente a 10 (dez) taxas condominiais ordinárias, até ulterior 

deliberação da Assembléia e, se suas atitudes forem comprovadamente comprometedoras à vida 

coletiva, afetando a segurança, a integridade física e moral ou ainda a saúde, higiene e 

tranqüilidade dos demais moradores, poderá ser processado judicialmente em ação própria, no 

sentido de ser pedido à Justiça para que o mesmo promova sua mudança do Condomínio, sem 

prejuízo ainda, do direito à indenização por perdas e danos. 

 

CAPÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 135º Os condôminos são diretamente responsáveis por todos os atos praticados por seus 

dependentes, convidados, empregados, locatários ou ocupantes a qualquer título de seus 

apartamentos. 

Art. 136º A recusa do pagamento relativo ao ressarcimento das despesas havidas com a reparação 

de danos causados acarretará além de incidência de correção monetária, o acréscimo de 20% 

(vinte por cento) no montante dos danos apurados e a cobrança judicial do débito, com o 

pagamento de custos e honorários advocatícios, bem como a perda do direito de requisição do 

salão de festas, dos quiosques e da quadra até o cumprimento das obrigações. 

Art. 137º O condômino inadimplente junto ao condomínio não poderá requisitar o uso do salão de 

festas, dos quiosques ou da quadra. 

Art. 138º O condomínio, em hipótese alguma, responsabilizar-se-á por furtos, roubos ou danos 

ocorridos nas unidades autônomas e nas áreas comuns, mas tomará todas as providências cabíveis 

para a apuração do fato. 

Art. 139º É atribuição dos empregados do condomínio comunicar ao zelador qualquer 

irregularidade cometida por parte dos moradores ou visitantes. 

Art. 140º As sugestões e reclamações deverão ser encaminhadas, por escrito, com identificação 

do autor, diretamente à Administração, através de livro próprio de ocorrências existente na 

portaria. Será vedada a sua retirada, a não ser pela própria Administração. 

 Parágrafo 1º Serão desconsideradas quaisquer reclamações ou sugestões verbais ou sem 

identificação do autor. 

Parágrafo 2º A Administração deverá responder em até 7 (sete) dias às sugestões ou 

reclamações, feitas conforme estabelecido. 

Art. 141º As decisões a tudo quanto for omisso o presente regulamento, caberão à Diretoria e ao 

Conselho, mediante ao disposto na Convenção, na Lei n.º 4.591/64 e Lei 10.406/02, com as 

modificações posteriormente introduzidas aplicáveis à matéria. 



Art. 142º Cada condômino receberá uma via deste regulamento, não podendo alegar a sua 

ignorância. 

Art. 143º Em caso de venda ou locação, o condômino deverá comunicar à Administração o nome e 

demais dados do novo morador, adquirente ou locatário fazendo constar, obrigatoriamente, nos 

respectivos instrumentos, cláusulas que obrigue o fiel cumprimento das disposições contidas na 

Convenção e no presente Regulamento Interno. Em caso de omissão, o vendedor ou locador ficará 

solidariamente responsável, com o novo adquirente, locatário ou morador por quaisquer danos. 

Parágrafo único Em caso de locação, o locador permanecerá como único responsável 

perante a Administração do edifício pelo pagamento de sua cota parte e multas. 

Art. 144º O presente Regulamento Interno poderá ser alterado através de Assembléia Geral em 

que o assunto conste da pauta de convocação, mediante aprovação por condôminos ou seus 

representantes legais que representam, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) da totalidade de 

unidades autônomas presentes. 

Art. 145º Este Regulamento Interno será levado à registro em Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, mas produzirá efeitos desde a data nele prevista. 

Art. 146º Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, com renúncia de 

quaisquer outros, por mais especiais que sejam, para qualquer ação ou procedimento decorrente 

da aplicação dos dispositivos deste regulamento. 


