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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

Art. 1º - O presente Regimento Interno tem o objetivo de estabelecer regras e normas de 
convivência aplicáveis nos limites do RESIDENCIAL PRIVE ATLÂNTICO, no intuito de 
assegurar o bom uso e gozo das instalações da Associação, bem como a promoção do 
desenvolvimento comunitário, a integração e melhoria da qualidade de vida dos associados, 
disciplinando condutas que possam prejudicar o bom nome, asseio, higiene, sossego e conforto. 

Art. 2º - As disposições do presente Regimento Interno se aplicam a todos os associados, 
moradores, ocupantes das unidades, prepostos, visitantes, prestadores de serviços, empregados 
da Associação e todos aqueles que, ainda que transitoriamente, estejam ou pretendam adentrar, 
independente do motivo, razão ou modo, à área de atuação do RESIDENCIAL PRIVE 
ATLÂNTICO. 

Art. 3º - Os Associados titulares são os responsáveis diretos e respondem por todos os atos de 
seus dependentes, familiares, inquilinos, comodatários, visitantes, prestadores de serviços e toda 
e qualquer pessoa que, de alguma forma, adentre à área de atuação da ASSOCIAÇÃO, 
independente do motivo ou tempo e se o associado reside ou não no imóvel, mediante 
autorização dos mesmos ou de qualquer dos autorizantes cadastrados. 

Art. 4º - Os direitos e os deveres dos associados são os previstos nos artigos 14º ao 16º do 
Estatuto Social. 

CAPÍTULO II 

PORTARIA 

 
Art. 5º - A portaria compõe o patrimônio comum da Associação e nela se localiza a 
Administração.  

Art. 6º - A portaria terá funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas por dia, sendo responsável 
pela identificação e registro de todas as pessoas que adentrarem nos limites do Residencial Prive 
Atlântico. 

§ 1º - Todo acesso de pessoas e veículos deverá, obrigatoriamente, ser realizado pela 
portaria, não podendo ser realizado em qualquer outro local. (Penalidade: Multa de 40% do 
valor da taxa associativa mensal) 

§ 2 º - Conforme previsto no Estatuto Social é vedada a existência de outros acessos ao 
exterior do Residencial que não seja de controle da Associação, devendo a Administração 
solicitar ao responsável o fechamento, aplicando multa diária de 10% sobre o valor da 
taxa associativa mensal, em caso de não cumprimento, podendo promover ação judicial 
para o devido fechamento.  

Art. 7º - A Administração terá seu funcionamento em horário comercial, regulado pela Diretoria 
Executiva, sendo responsável pelo gerenciamento de todos os atos e fatos da Associação. 
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Art. 8º - Todos os moradores, devidamente cadastrados no sistema de acesso e identificados 
pelos procedimentos de controle, terão livre acesso ao Residencial, cabendo a cada associado 
cadastrar na Administração os dados de todas as pessoas que necessitam de tal acesso. 

Parágrafo Único - Não é necessário a identificação e registro dos demais acompanhantes 
dos moradores cadastrados, caso este esteja dentro do veículo. 

Art. 9º - Toda e qualquer pessoa, para adentrar ao interior do Residencial Prive Atlântico, 
deverá ser identificada e a sua presença registrada, sendo que aqueles que não estejam 
devidamente cadastrados no sistema de controle de acesso, terão sua entrada autorizada somente 
após a autorização de um morador autorizante, por telefone ou pessoalmente, fazendo-se 
necessário a apresentação de documento oficial com foto. 

§ 1º - Para entrar dirigindo veículos automotores, o documento a ser apresentado é a CNH 
– Carteira Nacional de Habilitação, que deverá estar válida e condizente com a categoria 
do veículo. 

§ 2º - Os oficiais de justiça quando vierem para realizar alguma intimação ou qualquer 
outro trabalho determinado pelo Juiz de direito, caso não queiram ser anunciados, 
deverão apresentar a carteira funcional e o documento original de intimação. 

Art. 10 - Na portaria existem entradas específicas para pedestres, moradores, visitantes e 
prestadores de serviços, devendo ser observado por todos, não podendo, sem autorização do 
Atendente, a entrada por acesso não específico. (Penalidade: Multa de 30% do valor da taxa associativa 
mensal) 

Art. 11 - Prestadores de serviços, fornecedores, jardineiros, funcionários de obras, só poderão 
adentrar no Residencial de segunda à sexta feiras, das 07:00 horas às 17:00 horas, devendo 
retirar-se até às 18:00 horas e aos sábados das 07:00 horas as 12:00 horas, devendo retirar-se até 
às 13:00 horas.(Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

§ 1º - Empregada doméstica, cuidador de idoso, piscineiro, enfermeiro, babá, motorista, 
personal trainer, poderão entrar em qualquer dia da semana ou horário, desde que 
devidamente autorizado pelo morador autorizante. 

§ 2º - Poderá a Administração, para os casos excepcionais que mereçam intervenção 
imediata, autorizar a entrada de prestadores de serviços, fornecedores, jardineiros, 
funcionários de obras e entre outros fora do horário compreendido no caput deste. 

Art. 12 - A segurança interna do Residencial terá plenos poderes para solicitar a qualquer 
prestador de serviços ou fornecedor que seguir um destino diferente do declarado na portaria, 
para se retirar imediatamente do interior do residencial, não isentando a responsabilidade do 
proprietário do imóvel que autorizou a entrada das sansões cabíveis.(Penalidade: Multa de 10% do 
valor da taxa associativa mensal) 

Art. 13 - Quando necessárias serão efetuadas verificações pessoais e veicular na entrada e saída 
dos prestadores de serviços, visitantes e empregados. 

Art. 14 - Na portaria não será permitida a permanência de pessoas não vinculadas aos serviços 
da portaria, tais como: prestadores de serviços, empregados da Associação e empregados dos 
associados. (Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 15 - É vedada a entrada de ambulantes, vendedores, representantes, catadores de papeis ou 
panfleteiros, salvo quando expressamente autorizados pela Administração ou quando solicitado 
pelo morador para a prestação do serviço especificamente em sua residência.  
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CAPÍTULO III 

POLUIÇÃO VISUAL 

Art. 16 - São proibidos letreiros, faixas, folders, placas ou anúncios de qualquer natureza na 
frente, no muro ou calçada dos imóveis residenciais, salvo as placas de venda ou aluguel do 
imóvel em questão e dos imóveis com atividades empresariais permitidas conforme artigo 103 
deste Regimento Interno.(Penalidade: Multa diária de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

 Parágrafo único – É terminantemente proibida a distribuição nas residências, portaria ou 
áreas comuns, de material gráfico, folder, bilhetes, anúncios. Salvo quando de interesse da 
Associação ou quando excepcionalmente autorizado pela Administração. (Penalidade: Multa de 10 
vezes o valor da taxa associativa mensal). 

Artigo 17 - A administração fará a retirada de qualquer letreiro, faixa, folder ou placas não 
autorizadas, nos respectivos locais em que forem indevidamente colocadas, não cabendo 
qualquer indenização aos interessados. 

 

CAPÍTULO IV 

TRÂNSITO 

Art. 18 - Além das normas dos artigos contidos neste capítulo, as normas do CTB – Código de 
Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97 e suas devidas alterações, se aplicam dentro dos 
limites territoriais do Residencial Prive Atlântico e a violação dessas normas, além das sanções 
previstas na legislação específica, a serem aplicadas pela autoridade competente, também 
acarretará o pagamento de multa regimental à Associação. 

Art. 19 - O Associado terá responsabilidade integral pelo prestador dos serviços, visitantes e 
demais dependentes que violarem as normas de trânsito, incumbindo-lhe, nesse caso, ao 
pagamento da respectiva multa regimental.  

Art. 20 - Qualquer irregularidade nas ruas ou vias de acesso deverá ser comunicada 
imediatamente à Administração para que sejam providenciadas as soluções adequadas. 

Art. 21 - A velocidade máxima permitida para o tráfego é de 30 km/h. (Penalidade: Multa de 30% do 
valor da taxa associativa mensal) 

Art. 22º - É expressamente proibida a condução de veículos automotores, definidos conforme 
legislação em vigor, por pessoas não habilitadas. (Penalidade: Multa de 30% do valor da taxa associativa 
mensal) 

Art. 23 - É proibido utilizar-se do veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobras 
que caracterizem direção perigosa, tais como: rachas, arrancada brusca, derrapagem ou 
frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus (cantar pneu). (Penalidade: Multa de 20% do 
valor da taxa associativa mensal) 

Art. 24 - É proibida a pilotagem, mesmo que a curta distância, de motocicletas sem o uso do 
capacete. (Penalidade: Multa de 20% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 25 - É expressamente vedado que veículos do tipo reboque, caminhão, ônibus, trailer, 
motorhome, carretas, barcos, lanchas, moto aquática, sucatas e outros equiparados, fiquem 
estacionados em via pública ou calçadas, mesmo que na frente da residência do proprietário, 
devendo os mesmos permanecerem na garagem da unidade residencial.(Penalidade: Multa diária 
10% do valor da taxa associativa mensal) 
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Art. 26 - Somente será admitido o aprendizado de prática de direção de veículos nos limites do 
Residencial Prive Atlântico, por meio de auto-escola. 

Art. 27 - É permitida a circulação de caminhões de carga do tipo “toco” com um eixo, sendo 
vedado caminhões do tipo Truck, (dois ou mais eixos) exceto caminhões betoneiras e 
prestadores de serviços da Associação. (Penalidade: Multa de 30% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 28 - Os veículos devem ser estacionados em locais próprios, de modo que não atrapalhem a 
vizinhança, observado o artigo 25º, sendo vedado o uso das calçadas e esquinas, caso em que 
deverá respeitar o limite mínimo de 5 (cinco) metros.(Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa 
associativa mensal) 

Art. 29 - É expressamente proibido o bloqueio total ou parcial das ruas, mesmo que em frente à 
residência do interessado por objetos como tendas, cones, cavaletes e semelhantes. (Penalidade: 
Multa diária de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

 

CAPÍTULO V 

ÁREAS DE LAZER 

Art. 30 - As áreas de lazer, destinadas ao entretenimento e práticas esportivas dos associados e 
moradores do Residencial Prive Atlântico são constituídas de: 

I - 02 Campos de Futebol Society, gramados, cercados por alambrados e iluminados; 

II - 01 Quadra de areia, cercada por alambrados e iluminada; 

III- 01 Quadra Poliesportiva, com piso em concreto polido, cercada por alambrado e 
iluminada; 

IV - 01 Quadra de Tênis, com piso de saibro, cercada por alambrado e iluminada; 

V- 01 Parque Infantil, com equipamentos (brinquedos) e piso de areia e cercado por 
alambrado; 

VI- 01 Quadra de Peteca, com piso em concreto polido e iluminada; 

VII- 01 Academia ao Ar Livre. 

Parágrafo Único - Constituirão também o previsto no caput, todos os espaços e 
equipamentos construídos e instalados após a aprovação deste regimento. 

Art. 31 - As áreas de lazer e os equipamentos nelas contidas são de uso exclusivo dos 
associados, vedada a sua cessão a qualquer título para terceiros ou a imposição de restrições ou 
preferências, salvo aquelas indicadas expressamente pela Administração. (Penalidade: Multa de 50% 
do valor da taxa associativa mensal) 

Parágrafo Único - A Associação não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido 
por mau uso dos equipamentos de esporte e lazer, bem como os ocorridos durante a prática das 
atividades de esporte e lazer. 

Art. 32 - É permitido o acesso de todos os moradores, visitantes, hóspedes, ou convidados dos 
associados às áreas de uso comum e de seus equipamentos, sujeitando-se às normas de 
utilização, sendo que pelos mesmos responsabilizar-se-á o associado responsável. 

Art. 33 - O horário de uso das quadras, campos e parque infantil é das 08:00 às 22:00 horas em 
dias da semana e das 08:00 as 20:00 horas nos finais de semana e feriados. (Penalidade: Multa de 
20% do valor da taxa associativa mensal) 



Página 6 de 17 
 

§1º - Os campos e quadras poderão ter o uso controlado e restrito pela Administração de 
forma a preservar a conservação dos mesmos. 

§2º - Durante a chuva ou uma hora depois, os campos não poderão ser utilizados. 
(Penalidade: Multa de 15% do valor da taxa associativa mensal) 

§3º - A abertura e fechamento, o acendimento e desligamento da iluminação das quadras e 
campos serão, obrigatoriamente, realizados por um funcionário da Administração. 
(Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

§4º - Os usuários das áreas de esporte e lazer deverão zelar pela higiene e limpeza do local. 
(Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 34 - Outros critérios de utilização, aqui não especificados, serão regulamentados pela 
Diretoria Executiva, onde deverão ser afixados em placas nas respectivas áreas, para que sejam 
do conhecimento de todos, cabendo penalidades a serem aplicadas àqueles que as 
descumprirem, no percentual de dez a cinquenta por centro da taxa associativa mensal. 

 

CAPÍTULO VI 

PRAÇA 

Art. 35 – A praça do Residencial Prive Atlântico é o local para convivência saudável e encontro 
dos moradores. 

Art. 36 - É composta de um campo Society, uma quadra de tênis, uma poliesportiva e uma de 
peteca, uma academia ao ar livre, um parque infantil, pista de cooper de 420 metros lineares, 
banheiros e área verde.  

Art. 37 - É permitido ao morador, realizar pequenos piqueniques em todo perímetro da praça de 
forma que não perturbe o sossego e não obstrua o uso dos equipamentos aos demais moradores. 

Art. 38 - Não é permitido na praça, ao morador, realizar eventos particulares, churrascos, 
manifestação, cultos ou similares. (Penalidade: Multa de 10 vezes o valor da taxa associativa mensal por 
hora) 

Art. 39 - À administração é permitido, realizar atividades, festas e eventos na praça, em 
interesse da Associação. 

Art. 40 - A vigilância interna está autorizada a solicitar que se recolha para sua residência, 
qualquer pessoa, seja ela criança, jovem ou adulto, que esteja realizando gritaria, baderna, briga 
ou perturbação do sossego. (Penalidade: Multa de 15% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 41 - Somente é permitido o estacionamento de veículos no entorno da praça, das pessoas 
que irão frequentar a mesma ou dos moradores do entorno, desde que os veículos não fiquem 
mais que 12 horas no local. (Penalidade: Multa 1,5% do valor da taxa associativa mensal por hora excedida) 

 

CAPÍTULO VII 

SALÃO DE FESTAS 

Art. 42 - O Salão de Festas é destinado ao uso exclusivo dos associados e da Associação, que só 
poderão fazê-lo para promoção de atividades sociais, festas, recepções e aniversários, sendo 
vedada a sua cessão para atividades político-partidárias, mercantis, jogos de azar ou a sua cessão 
a terceiros a qualquer título. (Penalidade: Multa de três vezes o valor da taxa associativa mensal) 
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Art. 43 - A requisição para reserva do salão de festas será realizada pessoalmente na 
Administração. 

§ 1º - Havendo interesse na reserva do salão para uma mesma data, será dada preferência 
ao associado que fizer a reserva com maior antecedência. 

§ 2º - A administração poderá reservar ou bloquear reservas para o salão, por períodos 
específicos quando de interesse da Associação.  

§ 3º - A reserva em dias consecutivos para eventos distintos, quando um evento ocorrer à 
noite e o outro durante o dia seguinte, somente será realizada caso a administração tenha 
tempo hábil de realizar a limpeza do salão. 

§ 4º - O horário de uso do salão de festas é das 07:00 às 22:00 horas, com tolerância de 2 
horas para encerramento do evento. 

Art. 44 - A cessão do Salão de Festas está condicionada à prévia assinatura por parte do 
requisitante, do Termo de Uso e Responsabilidade e do CheckList, onde ficará expressamente 
consignado haver recebido as referidas dependências em perfeitas condições, assumindo 
integralmente o ônus de qualquer dano que venha a ocorrer desde a entrega da chave, até a sua 
devolução, independente de quem o tenha causado. 

Art. 45 - Ao término do evento deverão ser retirados todos os pertences e instalações utilizados, 
liberando o salão para limpeza e utilização imediata. Em conjunto com um funcionário ou 
representante da Associação, será feita a conferência dos móveis e equipamentos cedidos na 
reserva. 

Art. 46 - A avaliação dos prejuízos causados, para efeito de ressarcimento por parte do 
requisitante, será feita através de cotação de preços de no mínimo três fornecedores habilitados 
para execução dos serviços de reparo ou reposição dos bens danificados, cabendo recurso ao 
Conselho Deliberativo no prazo de 5 (cinco) dias após notificação. 

Parágrafo Único - Os valores dos referidos prejuízos deverão ser pagos até 10 (dez) dias 
após a notificação ou após decisão do Conselho Deliberativo em caso de recurso.  

Art. 47 - O não pagamento na data prevista, autoriza a inclusão dos valores na taxa associativa 
mensal seguinte e a reposição ou reparo dos prejuízos pela administração. 

Parágrafo Único - A Administração poderá realizar a cobrança judicial dos valores não 
pagos na data acertada, devendo ainda serem incluídas no débito as custas judiciais e 
honorários advocatícios de até 20% (vinte por cento). 

Art. 48 - A título de contribuição para as despesas com a conservação, limpeza, energia elétrica, 
água e outras, o associado responsável pela reserva, pagará a taxa de uso no valor de 100% (cem 
por cento) da taxa associativa mensal. 

§ 1º - A reserva de 2 (dois) dias consecutivos feitas pelo mesmo morador, terá o valor de 
150% (cento e cinquenta por cento) da taxa associativa mensal. 

§ 2º - A taxa deve ser paga com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 3º - Reservas realizadas com antecedência menor que trinta dias deverão ser pagas no 
primeiro dia útil após a reserva. 

§ 4º - O não pagamento da taxa de uso do salão no prazo fixado, acarretará o 
cancelamento da reserva e disponibilização da data para nova reserva. 
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§ 5º- O cancelamento da reserva com 15 (quinze) dias de antecedência ou menos, 
acarretará a cobrança de multa de 30% (trinta) por cento sobre a taxa de uso. 

Art. 49 - O associado responsável pela reserva assumirá, para todos os efeitos legais, a 
responsabilidade pelo respeito às normas de boa conduta e convivência social no decorrer das 
atividades, comprometendo-se a impedir os abusos e a retirar do Residencial, pessoas cuja 
presença seja considerada inconveniente, sujeitando-se às sanções previstas no Estatuto Social e 
neste Regimento Interno. 

Art.50 -Para os eventos, reuniões, confraternizações ou encontros, realizados no salão de festas 
ou na unidade individual, deverá ser entregue na Administração ou Portaria, com antecedência 
mínima de 8 horas, a lista dos convidados, sendo obrigatório quando o número de convidados 
for acima de 50 pessoas. (Penalidade: Multa de 40% do valor da taxa associativa mensal) 

§ 1º - Os registros de entrada e saída dos convidados ocorrerão no imóvel do associado 
responsável, quando o evento for no salão de festas. 

§ 2º - Caso a lista de convidados tenha mais que 100 (cem) convidados, a administração 
deverá providenciar um atendente extra para auxiliar na portaria, sendo que os custos 
desse atendente serão repassados ao associado responsável. 

§ 3º - As pessoas que não constarem na lista somente serão liberadas, após autorização 
por telefone, ou pessoalmente, ou via aplicativo do responsável. 

Art. 51 - Não é permitido o uso de equipamentos sonoros que atrapalhem o sossego dos 
moradores da vizinhança, estando desta forma, proibido o som ao vivo e som automotivo, salvo 
em eventos organizados pela Administração. (Penalidade: Multa de 4 vezes o valor da taxa associativa 
mensal por hora) 

Art. 52 - Os eventos realizados no salão de festas não poderão ultrapassar o horário das 22:00 
horas, com tolerância de duas horas para encerramento e fechamento do espaço, desde que após 
às 22:00 horas não haja mais som ou ruídos que possam incomodar a vizinhança. (Penalidade: 
Multa de 30% do valor da taxa associativa mensal) 

§ 1º - As festas em homenagem ao dia das mães e dia dos pais, promovidas pela 
Administração, poderão ser estendidas até a meia noite. 

§ 2º - As festas e eventos promovidas pela Administração, poderão ser estendidas até às 
duas horas do dia seguinte. 

 

CAPÍTULO VIII 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

Art. 53 - Apenas é permitida a criação de animais domésticos confinados dentro da unidade 
habitacional de propriedade do criador, em acomodação adequada, atendidas, além da legislação 
vigente sobre o assunto, as seguintes normas: 

 § 1º - Todos os animais de estimação, em especial cães e gatos deverão ser vacinados e 
mantidos dentro da unidade individual, em instalações adequadas à criação do animal, de 
forma a não perturbar a ordem e o sossego dos vizinhos. (Penalidade: Multa de 30% do valor da 
taxa associativa mensal) 

§ 2º - Os animais de estimação só poderão transitar pelas ruas e áreas comuns do 
Residencial acompanhados do criador ou responsável e preso a uma coleira/guia, 
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independentemente do porte do mesmo. (Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa 
mensal) 

§ 3º - Nas áreas externas às unidades autônomas, os excrementos dos animais, devem ser 
recolhidos na hora da ocorrência, pelo tratador, acompanhante ou responsável, e 
acondicionados em recipientes apropriados para lançamento no lixo da própria residência. 
(Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

§ 4º - Todos os cães e gatos deverão portar placas de identificação com no mínimo o 
nome do animal e quadra e lote do responsável. (Penalidade: Multa de 5% do valor da taxa 
associativa mensal) 

§ 5º - Independente da raça ou temperamento do cão, os que excederem o peso de 12 kg, 
quando estiverem passeando pelo Residencial, deverão além da coleira, usar a focinheira. 
(Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 54 – Os animais encontrados soltos nas áreas comuns ou nos lugares onde não é a 
residência do responsável, serão imediatamente apreendidos e encaminhados ao canil do 
Residencial Prive Atlântico. 

Art. 55 – No caso de apreensão do animal doméstico, o mesmo permanecerá no canil por um 
período de 10 dias corridos, independente de notificação ao Associado responsável, sendo 
encaminhado às autoridades competentes, após esse período. 

Art. 56 – Todas as despesas havidas com o animal, enquanto estiver no canil, serão por conta do 
associado responsável quando identificado, devendo ainda, pagar a estadia, correspondente a 
1/30 do valor da taxa associativa mensal, por dia de estadia, cobrada juntamente com a taxa 
associativa mensal. 

Art.57 – Qualquer animal que apresentar alta agressividade e representar perigo à comunidade, 
poderá ser excluído do Residencial, através de Resolução do Conselho Deliberativo e Diretoria 
Executiva aprovada por maioria absoluta, devendo o mesmo ser retirado do residencial no prazo 
máximo de 30 dias sob pena de multa diária de 5% da taxa mensal. 

Art. 58 – Deverá o associado responsável providenciar equipamentos para que os gatos não 
saiam de suas residências, devendo os mesmos permanecerem no ambiente interior da 
residência, ou seja, não é permitida a circulação de gatos nas vias públicas do Residencial. 

Art. 59 – É proibida, mesmo em caráter privado, a criação de toda e qualquer espécie de animal, 
de tal forma que o volume e as condições de criação interfiram no bem-estar da vizinhança, 
desrespeitando a Lei do Silêncio e os princípios básicos de higiene e saúde determinados pela 
legislação específica. 

Parágrafo único – Identificada tal situação, a diretoria fará a notificação, concedendo prazo para 
regularização, e após o prazo concedido, será aplicada multa diária de 5% da taxa mensal. 

Art. 60 - Os danos e prejuízos causados pelos animais são de inteira responsabilidade dos 
associados responsáveis, inclusive, respondendo civil e criminalmente. 

CAPÍTULO IX 

 SOSSEGO PÚBLICO 

Art. º61 - É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, algazarras, odores, 
barulhos ou sons de qualquer natureza, excessivos e evitáveis, produzidos por qualquer fonte. 
(Penalidade: Multa de 30% do valor da taxa associativa mensal) 



Página 10 de 17 
 

Parágrafo Único – A persistência da perturbação após a orientação e ou notificação do 
associado, acarretará em multa, prevista no caput, e a não finalização da perturbação, acarretará 
em nova infração, com intervalo mínimo de 30 minutos entre as autuações sucessivas, 
aplicando-se o disposto no § 1º do artigo 111. 

Art. 62 - A instalação, fixa ou temporária, de qualquer tipo de aparelho sonoro, nas áreas 
comuns, dependem de autorização prévia da Administração. (Penalidade: Multa de cinco vezes o valor 
da taxa associativa mensal) 

§ 1º - A falta de autorização a que se refere o caput deste, bem como a produção de 
intensidade sonora superior à estabelecida neste regimento, implicará na aplicação de 
penalidades. 

§ 2º - A qualquer momento, em razão da comprovação de perturbação do sossego 
público, a autorização poderá ser suspensa ou revogada, sem prejuízo de outras sanções. 

Art. 63 - A intensidade de som, barulho ou ruído, independentes se de fonte fixa ou móvel, 
medida em decibéis, não poderá ser superior à estabelecida no parágrafo abaixo: 

Parágrafo Único - O nível máximo de som ou ruído permitido, produzidos por pessoas ou 
qualquer tipo de aparelhos sonoros ou instrumentos musicais é de 70 (Setenta) decibéis 
das 07:00 horas até as 19:00 horas, 55 (cinquenta e cinco) decibéis das 19h01min.às 
22:00 horas e 40 (quarenta) decibéis das 22h01min. às 06h59min. 

Art. 64 - É proibida a queima de fogos de artifícios, bombas, morteiros e demais fogos ruidosos 
nas áreas comuns e unidades individuais. (Penalidade: Multa de 20% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 65 - A vigilância do Residencial, ao identificar a perturbação ao sossego, irá realizar a 
medição com o aparelho decibelímetro e orientar o associado ou morador, para que cesse a 
perturbação, caso persista será aplicado as penalidades previstas neste regimento, podendo 
ainda, serem acionados os órgãos públicos de fiscalização e a Polícia Militar. 

 

CAPÍTULO X 

CONSTRUÇÕES E OBRAS 

 

Art. 66 - Todos os associados são obrigados a observar e cumprir em seus imóveis o Código de 
Obras e Edificações do Município de Goiânia, além das normas deste Regimento Interno. 

Art. 67 - É permitido remembrar (unir) ou desmembrar (dividir) lotes, pelas laterais ou pelos 
fundos, de modo a formar um ou mais lotes, desde que o menor deles tenha no mínimo 200 
metros quadrados e obtenha autorização da Prefeitura Municipal de Goiânia. 

§ 1º - As alterações previstas neste artigo, deverão ser comunicadas imediatamente à 
Administração da Associação. 

Art. 68 - Não é permitida a construção de imóveis com mais de dois pavimentos.  

Art. 69 - A construção ou existência de mais de uma unidade autônoma em um mesmo lote, 
somente será permitida no limite de uma unidade autônoma para cada 200 (duzentos) metros 
quadrados de área de lote. 

 Parágrafo Único - É obrigatório a comunicação e registro de tal situação na 
administração. 
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Art. 70 – Nas frentes dos imóveis das residências, não há necessidade de muros ou fechamento 
de qualquer espécie. 

Art.71 – Havendo fechamento nas frentes dos imóveis e nas laterais em casos dos imóveis nas 
esquinas, os mesmos não poderão ser feitos por muros de placas de concretos, arames ou 
tapumes, salvo os fechamentos temporários para obras. (Penalidade: Multa diária de 3% do valor da 
taxa associativa mensal) 

Art. 72 – Os fechamentos que fazem frente ou lateral para as ruas do Residencial, deverão ser 
mantidos em bom estado de conservação, pintura, higiene e apresentação. (Penalidade: Multa diária 
de 2% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 73 - Os restos de obras devem ser acondicionados em containers apropriados, posicionados 
de modo a não obstruir as vias de acesso e nem as calçadas e assim que estiverem cheios, 
deverão ser retirados no prazo de 24 horas. (Penalidade: Multa diária de 5% do valor da taxa associativa 
mensal) 

Art. 74 - Deverá ser colocado no canteiro de obras, a título de proteção, um tapume com altura 
mínima de 1,5 metros. (Penalidade: Multa diária de 3% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 75 - O depósito e a colocação de materiais de construção, na calçada ou rua, devem ser 
devidamente autorizados pela Administração, sendo vedado o manuseio de massa de cimento na 
rua. (Penalidade: Multa diária de 30% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 76 - O uso de equipamentos de obra que gerem ruídos superiores a 65 decibéis, somente 
poderão ser utilizados no período das 08:00 horas às 17:00 horas de segunda a sextas e aos 
sábados das 08:00 às 12:00 horas. (Penalidade: Multa de 15% do valor da taxa associativa mensal) 

Art.77 - Aos domingos e feriados é vedada a realização de trabalhos em obras de reforma ou 
construção civil, bem como a entrada de trabalhadores, fornecedores ou prestadores de serviços 
para esse fim, salvo com autorização da Administração da Associação, para os casos 
excepcionais que mereçam intervenção imediata.(Penalidade: Multa de 25% do valor da taxa associativa 
mensal) 

Art. 78 - É vedado o uso de bebidas alcoólicas, uso de entorpecentes e porte de armas de fogo 
nas obras. Constatada qualquer uma destas situações, o associado será devidamente notificado e 
autuado, sendo responsabilizado, automaticamente, pelo fato. (Penalidade: Multa de 90% do valor da 
taxa associativa mensal) 

Art. 79 - O associado é o responsável pela obra e responderá perante a Associação pelas 
obrigações decorrentes de eventuais danos causados, direta ou indiretamente, pela construção e 
uso de betoneiras, escavadeiras, guindastes, bate-estacas e outros equipamentos empregados na 
obra, inclusive por acidentes que ocorrerem com pessoas que ali transitem, ressalvado o direito 
de regresso contra eventuais culpados. 

Art. 80 - É vedada a transformação das unidades residenciais em salas comerciais, pontos de 
comércio ou ainda a abertura de qualquer tipo de atividade empresarial nas unidades 
habitacionais do Residencial, salvo o art. 103, parágrafo único. (Penalidade: Multa diária de 20% do 
valor da taxa associativa mensal) 

 

CAPÍTULO XI 

COLETA DE LIXO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
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Art. 81 - O lixo doméstico proveniente das unidades autônomas ou de obras em andamento 
deverão ser acondicionados em sacos plásticos apropriados, fazendo a separação em lixo 
orgânico e reciclável. (Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 82 - Os horários da coleta de lixo, orgânico e reciclável, serão previamente estabelecidos 
pela Administração, ficando proibida a colocação de lixo fora do horário estabelecido. 

Art. 83 - Em hipótese alguma o lixo poderá ser colocado em jardins, calçadas, áreas públicas ou 
lotes vagos. (Penalidade: Multa de 20% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 84 - Os jardins e gramados na frente das unidades autônomas ou lotes, deverão ser 
mantidos pelo associado, em ótimo estado,mesmo que a residência esteja sem nenhum morador, 
não podendo ter a aparência de desleixo ou abandono, comprometendo o padrão do residencial e 
o bem-estar dos vizinhos. (Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 85 - Materiais provenientes de poda de jardim e folhagem deverão ser ensacados para que a 
equipe da coleta realize a retirada. (Penalidade: Multa de 10% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 86 - As calçadas e passeios devem ser mantidos limpos e livres de obstáculos, sendo 
vedada a utilização para estacionamentos de carros, bem como sua obstrução por meio de 
fixação de lixeiras, cercas, muros, vegetação, entulhos, material de construção ou quaisquer 
outros objetos. (Penalidade: Multa de 20% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 87 – É proibido jogar na calçada, rua ou área comum, móveis inservíveis ou sucatas, tais 
como: sofá, geladeira, tv, armário, camas entre outros, devendo o morador providenciar a 
destinação final. (Penalidade: Multa de 40% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 88 - É proibido jogar lixo ou semelhantes nos bueiros públicos, ruas ou áreas comuns. 
(Penalidade: Multa de 35% do valor da taxa associativa mensal) 

 

CAPÍTULO XII 

VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 

 

Art. 89 - A Segurança do Residencial é formada por vigilantes, sistema de monitoramento, 
sistema de controle de acesso, cerca elétrica ou concertina nos muros e outros equipamentos 
tecnológicos que forem necessários. 

Art. 90 - Haverá ronda motorizada, feita por vigilantes habilitados, com ou sem porte de arma 
de fogo, responsáveis pelo patrulhamento ostensivo do Residencial e guarda da Portaria. 

Art. 91 - Os vigilantes e atendentes de portaria, por questões de segurança, poderão solicitar que 
o vidro do veículo seja abaixado e até mesmo que o condutor e demais passageiros desçam do 
veículo. (Penalidade: Multa de 15% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 92 - Os vigilantes e atendentes de portaria, a fim de identificar as pessoas, poderão solicitar 
o nome, o número do RG, o nome da mãe, a Quadra e Lote que estão vinculados ou código de 
registro na portaria. 

Art. 93 - Os vigilantes poderão ser acionados por qualquer morador, via telefone ou 
pessoalmente a fim de verificar alguma irregularidade, não podendo este, realizar trabalhos 
pessoais. 
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Art. 94 - O monitoramento por câmeras poderá ser realizado 24 horas por dia, 
ininterruptamente, nas áreas comuns, praça, ruas, portaria, Administração e Salão de Festas. 

 § 1º - Não serão fornecidas cópias, ou acessos às imagens gravadas, salvo se requeridos 
por ordem judicial, em benefício de inquérito policial, ou com autorização da Diretoria 
Executiva, quando as imagens forem apenas do solicitante. 

 § 2º - Na portaria, além das imagens em vídeo, poderá ser gravado o áudio do ambiente, 
desde que indicado em placa informativa no local. 

Art. 95 - É proibida a filmagem comercial nas áreas comuns, praça, ruas, portaria, salvo se 
autorizado expressamente pela Diretoria Executiva que analisará o pedido, tendo como base a 
conveniência e a segurança. (Penalidade: Multa de 60% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 96–Quaisquer objetos abandonados, deixados ou esquecidos nas áreas comuns, serão 
recolhidos pela vigilância e armazenados na sede da Associação, por um período de 90 
(Noventa) dias. Decorrido esse prazo, não havendo procura pelos mesmos, serão doadosà 
instituições de caridade, não cabendo em caso de procura posterior nenhuma responsabilidade 
ou indenização por parte da Associação. 

Art. 97–São proibidos os atos de pichação, destruição ou danificação de patrimônio da 
Associação, ou alheios, assim como qualquer ato caracterizado como vandalismo, que serão 
coibidos pela vigilância interna. Poderá ainda, a Associação notificar a autoridade policial, 
devendo o associado responsável realizar a reparação do bem danificado, sem prejuízo das 
penalidades aplicadas, independentemente se praticada por morador, visitante ou prestadores de 
serviços.(Penalidade: Multa de 50% do valor da taxa associativa mensal) 

 

CAPÍTULO XIII 

CONTROLE DE ACESSO 

Art. 98 - Para controle das entradas e saídas, todos os moradores deverão ser cadastrados no 
sistema de Controle de Acesso. 

 § 1º - Para o cadastro de proprietário é obrigatório a apresentação original dos 
documentos pessoais e dos documentos que comprovem a titularidade do imóvel, tais como: 
Escritura Pública, contrato de compra e venda com as assinaturas autenticadas em cartório, 
Certidão de Inteiro Teor emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis ou Termo de Cessão de 
Direitos. Será feita a cópia dos documentos e arquivado na Administração. 

§ 2º - Para cadastro do Inquilino, além dos documentos pessoais, deverá ser apresentado 
o contrato de locação, com a assinatura do locatário e locador devidamente autenticadas em 
cartório. Será feita cópia dos documentos e arquivado na Administração. 

§ 3º - Os demais moradores (agregados), deverão apresentar o formulário autorizado 
pelo proprietário do imóvel e documentos pessoais. Será feita cópia dos documentos e 
arquivado na Administração. 

§ 4º - Todas as pessoas cadastradas receberão um código de acesso e poderão cadastrar 
a digital para liberação automática.  

§ 5º - Os cadastros dos moradores deverão ser atualizados no máximo a cada cinco 
anos. 
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Art. 99 - Os visitantes e prestadores de serviços que necessitam de entrada e saída 
constantemente, poderão também, realizar o cadastro no sistema e receber um código de acesso.  

 § 1º - Para o cadastro, observado o Art. 11, o morador autorizante deverá preencher e 
assinar um formulário e encaminhar à Administração juntamente com visitante ou prestador de 
posse dos documentos pessoais. 

 § 2º - Os cadastros dos prestadores de serviços deverão ser atualizados anualmente e dos 
visitantes a cada cinco anos. 

Art. 100 - Independente do prazo de validade, todos os cadastrados, deverão atualizar os dados 
sempre que convocados pela Administração. 

Art. 101 - Nos cadastros, obrigatoriamente, deverão constar, uma foto, nome completo, sendo 
vedado apelidos, número do RG e CPF e nome da mãe, no mínimo. 

 Parágrafo Único - A critério da Administração poderão ser solicitados outros dados. 

Art. 102 - Todos os dados são sigilosos, não podendo a administração repassar a terceiros não 
vinculados as rotinas administrativas, salvo as exceções legais. 

 § 1º - Todos os dados podem ser repassados ao associado titular que autorizou o 
cadastramento de terceiros. Ou a terceiros via medida judicial ou a autoridade policial em 
benefício de inquérito policial. 

 § 2º - Os registros de controle de entrada e saída, somente podem ser repassados ao 
associado titular.  

 § 3º - O número de telefone, pode ser repassado a terceiros, quando autorizado pelo 
possuidor do número, podendo a autorização ser por telefone. 

 

CAPÍTULO XIV 

ESTABELECIMENTO COMERCIAIS 

Art. 103 - É proibida a instalação e funcionamento de atividades empresariais dentro do 
Residencial Prive Atlântico, salvo os estabelecidos antes do dia 16 de dezembro de 2004 e os 
imóveis tipicamente comerciais desde a implantação do residencial. 

 § 1º - A Diretoria Executiva deverá oficiar os entes públicos, para que não realizem ou 
liberem o registro de empresas com endereços do Residencial Prive Atlântico. 

 § 2º - A Diretoria Executiva deverá oficiar os entes públicos, sem prejuízo das 
penalidades deste regimento, da instalação ou funcionamento de estabelecimentos empresariais 
de forma irregulares dentro do Residencial. 

 § 3º - Todos os estabelecimentos empresariais autorizados conforme o caput, deverão 
ser cadastrados na Administração da Associação, sob pena de revogação do direito de 
funcionamento. 

 

CAPÍTULO XV 

PENALIDADES E PROCEDIMENTOS 

Art.104 - Todo e qualquer descumprimento das normas previstas neste Regimento Interno estará 
sujeito, entre outras, às seguintes penalidades, não necessariamente nesta ordem: 
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I – Notificação;  

II – Multa pecuniária; 

III – Multa pecuniária progressiva; 

IV – Embargo parcial ou total de obras e reformas. 

 

§ 1º - As penalidades previstas nos itens II e III desse artigo, serão cobradas juntamente 
com a taxa mensal. 

§ 2º - O não pagamento no vencimento das multas, acarretará a cobrança de multa, juros, 
correção e demais penalidades previstas no artigo 13º do Estatuto Social. 

Art. 105 - As penalidades previstas poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, 
dependendo da gravidade da infração e da discricionariedade da Diretoria Executiva. 

Art. 106 - A Diretoria Executiva, poderá impetrar ações judiciais preventivas, contra ameaças 
iminentes à segurança dos Associados e a integridade do patrimônio da Associação, 
principalmente à integridade física e moral dos associados e empregados. 

Art. 107 - A Diretoria Executiva, nos termos do Estatuto Social, poderá promover medidas 
extra-judiciais e judiciais para haver as contribuições devidas, multas, penalidades pecuniárias 
aplicadas, honorários advocatícios e demais acréscimos legais. 

Art. 108 - Nas relações locatícias, o proprietário da unidade autônoma, será responsabilizado 
subsidiariamente pelo pagamento das penalidades pecuniárias eventualmente aplicada ao 
locatário, dependentes, visitantes e prestadores de serviços. 

Art. 109 - Recebida a notificação ou multa, o associado infrator terá o prazo de 07 (Sete) dias 
úteis para apresentar, por escrito, sua defesa à Diretoria Executiva, na qual cabe julgar em até 5 
(cinco) dias úteis, se o recurso foi Deferido ou Indeferido. 

Art. 110 - Não satisfeito com o julgamento da Diretoria Executiva, o associado infrator, terá o 
prazo de 07 (Sete) dias úteis após resposta do recurso da Diretoria Executiva, para apresentar, 
por escrito, novo recurso ao Conselho Deliberativo. 

 § 1º - Dentro de 30 (trinta) dias o Conselho Deliberativo se reunirá, nos termos do 
Estatuto Social, para tratar do julgamento do recurso. 

 § 2º - Na reunião de julgamento do recurso é permitida a permanência na sala apenas 
dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria Executiva e funcionários da 
Associação, sendo permitido ao Associado interessado participar apenas no momento de sua 
defesa oral, podendo inclusive, arrolar testemunhas a serem ouvidas pela mesa julgadora. 

§ 3º - A deliberação do Conselho Deliberativo deverá ser por 3/5 dos membros. 

§ 4º - A decisão do Conselho, aprovado conforme parágrafo anterior, será pelos 
seguintes: 

I – Manter a aplicação e cobrança da multa; 

II – Manter a multa, porém majorar ou diminuir o valor, nos casos enquadrados 
no Art. 108º. 

III – Cancelar a aplicação e cobrança da multa, caso tenha ocorrido excesso ou 
erro por parte da Diretoria Executiva; 



Página 16 de 17 
 

IV – Converter a multa em Advertência caso não seja reincidente. 

Art. 111 - Os valores correspondentes às multas serão fixados no fim de cada artigo deste 
Regimento. 

 § 1º - Em caso de reincidência sobre a mesma infração, no período de 365 dias, será 
aplicada a multa em dobro à anteriormente aplicada, sucessivamente, até o valor máximo que 
represente dez vezes o valor da taxa associativa mensal, cobrada no mês da aplicação da multa. 

 § 2º - Caso o valor atingido por multas reincidentes atinja o valor do máximo do artigo 
anterior, as posteriores serão cobradas sempre no valor máximo, independente das perdas e 
danos que se apure, até completar 365 dias de diferença da multa mais recente. 

 § 3º - Não se aplica o parágrafo 1º quando o dispositivo prever penalidade de multa 
diária.  

Art. 112 - Verificada a infração a qualquer dispositivo desse Regimento, que não tenha multa 
especificada, será imposta ao infrator multa correspondente ao percentual de 5% a 50% da taxa 
associativa mensal, a ser arbitrada pela diretoria Executiva e em caso de recurso, ser revista nos 
termos do §4º artigo 107º pelo Conselho Deliberativo. 

 

CAPÍTULO XVI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 113 - Qualquer dano causado aos bens da Associação, que seja de uso comum ou não, 
deverá ser ressarcido pelo associado responsável, imediatamente após a notificação da 
Administração, podendo ser cobrado juntamente com a taxa associativa mensal. 

Art. 114 – São proibidas as operações com Drone ou similares nos perímetros do Residencial 
sem a devida autorização da Administração. (Penalidade: Multa de 30% do valor da taxa associativa 
mensal) 

 Parágrafo Único - Para autorização deverão ser observadas as normas das ANAC – 
Agência Nacional de Aviação Civil.  

Art. 115 - Os serviços de mudança poderão ser realizados de segunda a sábado, respeitando o 
horário das 08:00 horas às 20:00 horas, devendo comunicar à administração. (Penalidade: Multa de 
30% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 116 - É expressamente proibido o uso dos serviços dos empregados da Associação durante 
o horário de trabalho dos mesmos, a título gratuito ou oneroso, para serviços particulares aos 
moradores, ainda que eventualmente. (Penalidade: Multa de 30% do valor da taxa associativa mensal) 

Art. 117 - A Associação não se responsabilizará por danos pessoais e materiais que possam vir a 
ocorrer aos associados, locatários ou terceiros, em casos de roubo ou furto de veículos, 
bicicletas ou quaisquer objetos, seja no interior das unidades autônomas ou nas áreas comuns do 
Residencial Prive Atlântico. 

Art. 118 - São de inteira e exclusiva responsabilidade de cada associado as despesas que, por 
qualquer motivo der causa, inclusive aquelas que direta ou indiretamente decorram de prejuízos 
causados às partes comuns da Associação por trabalhos, obras ou reparações realizadas em suas 
unidades autônomas, bem como danos às unidades vizinhas. 

Art. 119 - Ressalvadas as hipóteses de negligência dos órgãos da Associação, esta não assumirá 
qualquer responsabilidade por atos sofridos por qualquer um dos associados, demais moradores, 
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visitantes, empregados, prestadores de serviços, etc., que ocorrerem dentro dos limites do 
Residencial Privê Atlântico, especialmente nos casos de acidentes ou danos de ordem pessoal 
ou material. 

Art. 120 - A Associação deverá buscar o apoio dos entes públicos, Policia Militar e Civil, 
Ministério Público, Prefeitura Municipal, entre outros, dentro de suas competências, para 
contribuir na solução de problemas ocorridos dentro do Residencial, tais como: Segurança, uso 
de entorpecentes, perturbação ao sossego, animais soltos e demais que possam surgir. 

Art. 121 - A morador que, por seu comprovado comportamento antissocial, gerar 
incompatibilidade de convivência com os demais moradores, poderá ser obrigado a pagar multa 
de até dez vezes o valor da taxa associativa mensal, dependendo do caso, após posterior 
deliberação conjunta da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo com aprovação unânime 
dos presentes. 

Art. 122 - Este Regimento poderá ser alterado em parte ou em todo, a qualquer tempo, mediante 
sua aprovação por maioria simples dos votos dos associados presentes em Assembleia Geral.  

Art. 123 - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia 
Geral, atendidas as normas estatutárias pertinentes. 

Goiânia, [dia] de [mês] de 2019. 

 

 

Vânia Maria da Silva Matos    Jethro Pereira 
Presidente do Conselho Deliberativo   Presidente do Conselho Fiscal 

 
 
 

Jairo Patrocínio 
Presidente da Diretoria Executiva 

 
 

Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária no dia [dia] de [mês] de 2019. 

 

 

 

 


