
 
  

 
CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO: APÓS APROVAÇÃO O REGIMENTO INTERNO PASSA 
A TER O SEGUINTE TEXTO: 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO VILLA VERDE 

  

Os proprietários das frações ideais autônomas do CONDOMÍNIO VILLA VERDE, situado na DF 150 km 

05 em SOBRADINHO/DF, reunidos na Assembleia Geral Extraordinária no dia 16 de dezembro de 2018, 

resolveram realizar a segunda alteração no Regimento Interno que regerá o Condomínio, para todos os efeitos 

de direito, pelo presente REGIMENTO INTERNO, pela Convenção Condominial e pela Legislação Federal e 

Distrital em vigor, especialmente quanto às disposições do Código Civil Lei 10.406/2002, Lei 4.591/64, Lei 

10.931/04 e alterações posteriores.  

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, FINALIDADE E CONSTITUIÇÃO:  

Art. 1º - Denomina- se “Condomínio Villa Verde” as frações que se destinam a residência e comércio e área de 

uso comum, mantendo-se a observância do indicativo do projeto original e mudanças aprovadas na forma 

legal, em cumprimento a Convenção e a este Regimento;  

Parágrafo Primeiro: Denomina–se “condômino”, o proprietário da fração ideal, unidade individual; aprovado 

por 2/3 (dois terços) dos condôminos, em assembleia convocada para tal finalidade;  

Parágrafo Segundo: Só será permitida alteração da Convenção e destinação do Condomínio se aprovado por 

2/3 (dois terços) dos condôminos presentes, em assembleia convocada para tal finalidade;   

 CAPITULO II – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS, ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA:  

Art. 2º - O poder máximo do Condomínio é a Assembleia Geral, constituída pelos proprietários de fração 

autônoma, ora denominados condôminos, que têm direitos a votar e serem votados, desde que estejam quites 

com suas quotas de Condomínio, inclusive fundo de reserva, outras despesas e multa que lhe tenha sido 

aplicadas, bem como outras obrigações legais até o mês que antecede a assembleia;  

Parágrafo Primeiro – As convocações para as assembleias gerais deverão ser feitas com antecedência mínima 

de 08 (oito) dias consecutivos e serem afixadas em lugares visíveis aos condôminos, devendo indicar a pauta, 

data, hora e local da assembleia;  

Parágrafo Segundo – As assembleias terão lugar, em primeira convocação, com a presença de condôminos que 

representem maioria das unidades em condições de voto, e, em segunda convocação, que deverá ser realizada 

30 (trinta) minutos após, com qualquer número de condôminos presentes;  

Parágrafo Terceiro – As assembleias gerais serão presididas pelo Síndico, Subsíndico ou seu substituto, com a 

participação da administração;  

Art. 3º - É lícito ao condômino se representar nas assembleias por meio de procurador devidamente 

constituído por procuração pública ou particular, condômino ou não, desde que não seja o síndico ou membro 

do Conselho Consultivo. O procurador terá poder para participar e votar na Assembleia à qual tenha sido 

designado;  

Parágrafo Único – Cada condômino terá direito a tantos votos quantas forem as frações que lhes pertençam;  



 
  

Art. 4º - Quando uma fração pertencer a vários proprietários, tais proprietários escolherão um condômino que 

os representará, o que deverá ser feito por meio de declaração por escrito à Administração do Condomínio;  

Art. 5º - É obrigatório o cumprimento das deliberações das assembleias gerais a todos os condôminos, 

independentemente de seu comparecimento ou seu voto, cabendo ao Síndico executá-las e fazê-las cumprir;  

Parágrafo Único - nos oito dias que se seguirem à assembleia, o síndico registrará a ata encaminhando-a aos 

condôminos e a afixará na administração do Condomínio em lugar visível;  

Art. 6º - Nas assembleias gerais, as votações serão em votos abertos e os resultados serão computados por 

maioria (metade mais um), dos condôminos presentes, com base nas assinaturas no Livro de Presença, salvo 

para eleições cujos votos serão fechados e secretos;  

Parágrafo Primeiro – Será exigido maioria (metade mais um) para a realização de benfeitorias e inovação em 

partes comuns do Condomínio;  

Parágrafo Segundo – Havendo empate na votação, o voto do presidente da assembleia será de Minerva, 

computando-se em dobro;  

Parágrafo Terceiro – Será exigido quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos condôminos para os seguintes 

casos:  

a) Alteração da Convenção do Condomínio;  

b) Alteração das áreas comuns, residenciais ou comerciais;  

c) Destinação das áreas comuns, residenciais ou comerciais;  

  

Art. 7º - Assembleia Geral Ordinária será convocada por escrito pelo sindico, com antecedência mínima de 08 

(oito) dias consecutivos e com aviso a ser afixado em lugares visíveis aos condôminos, devendo indicar a pauta, 

data, hora e local da assembleia; realizar-se-á sempre que necessário e obrigatoriamente de 12 (doze) em 12 

(doze) meses para a alínea “a”, sempre no mês de dezembro, e a ela compete:   

a) Discutir, apreciar e votar os assuntos em pauta, as contas da administração relativas ao exercício findo 

e ao orçamento para o exercício seguinte;  

b) Eleger o Síndico, Subsíndico, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, fixando apenas ao primeiro e ao 

segundo ou seus substitutos legais e a remuneração mensal;  

c) Deliberar sob assuntos de interesse geral do Condomínio, inclusive nos casos considerados omissos na 

Convenção ou neste Regimento Interno;  

d) Decidir em grau de recurso os assuntos que tenham sido deliberados pelo síndico e pelo Conselho 

consultivo, ou a pedido dos interessados e apresentados à assembleia, bem como os atos punitivos:  

e) Resolver sobre pedidos de reforços de verba, estimando as despesas comuns ou rateios extraordinários 

na proporção das respectivas frações autônomas e ainda quanto à realização de obras ou 

melhoramentos de vultos ou de urgência para o Condomínio:  

f) Destituir, se houver motivos, garantindo-se ampla defesa e contraditório, o Sindico ou Subsíndico, por 

convocação do Conselho Consultivo à Assembleia Geral;  

Art. 8º - As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas a qualquer tempo, mediante pedido 

por escrito de ¼ (um quarto) dos condôminos, pelos Sindico, Subsíndico e Conselho Consultivo, para resolução 

de assuntos de grande relevância para o condomínio;  



 
  

 CAPÍTULO III- DA ADMINISTRAÇÃO:  

Art. 9º - A administração do Condomínio caberá aos Síndico, Subsíndico (permitindo-se contratação de 
empresa ou profissionais especializados), Conselho Consultivo e Conselho Fiscal. Tais cargos serão exercidos 
exclusivamente por proprietários, moradores no mínimo há 01 (um) ano, com suas obrigações condominiais 
quites, pelo prazo de 02 (dois) ANOS;  

Parágrafo Único: É permitida a reeleição do síndico, subsíndico ou membros dos conselhos consultivo e fiscal;  

Art. 10º - COMPETE AO SÍNDICO:  

a) Representar em juízo ou fora dele ativa ou passivamente, em tudo que se referir aos assuntos de 

interesse do condomínio;  

b) Superintender a administração do condomínio;  

c) Cumprir e fazer cumprir a lei, a convenção e o presente regimento interno, e as deliberações de 

assembleia;  

d) Admitir, punir ou demitir empregados do condomínio, fixando-lhes as respectivas remunerações, desde 

que dentro recursos orçamentários devidamente aprovados pela assembleia, em conformidade com as 

leis trabalhistas.  

e) Executar fielmente as disposições orçamentárias aprovadas pela assembleia;  

f) Convocar e presidir as assembleias gerais ordinárias na época própria e as extraordinárias quando julgar 

conveniente ou lhe for requerida por no mínimo, 1/4 (um quarto) dos condôminos que estiverem 

adimplentes;  

g) Escolher, juntamente com o conselho consultivo, o advogado e o contador que prestarão seus serviços 

ao condomínio, bem como o banco para abertura de conta;  

h) Escolher, juntamente com o conselho consultivo, o banco para abertura de conta destinada ao fundo 

de reserva, conta esta que só poderá ser movimentada com autorização daquele conselho;  

i) Prestar à assembleia geral ordinária, por intermédio do conselho fiscal, prestação de contas de sua 

gestão, acompanhadas da documentação respectiva e apresentar proposta de orçamento para o 

exercício seguinte;  

j) Manter e escriturar o livro caixa, bem como os demais livros necessários, devidamente abertos e 

encerrados, comunicar aos condôminos às citações que receber, entregar ao seu sucessor os livros e 

documentos de propriedade do condomínio; manter consigo durante o prazo de 05 (cinco) anos, para 

eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa à sua gestão;  

k) Cobrar amigável e judicialmente as quotas que couberem em rateio aos condôminos, como também 

outras despesas, juros legais, correção monetária e multas;   

l) Efetuar despesas até o valor máximo de 06 (seis) salários mínimos. Para os valores excedentes deverá 

apresentar 03 (três) orçamentos para obter autorização por meio de parecer do conselho consultivo;  

m) Demonstrar e apresentar, mensalmente, ao conselho fiscal relatório de prestação de contas dos valores 

relativos às receitas e despesas do condomínio, com respectivos comprovantes, que deverá ser afixado 

visivelmente na portaria para ciência dos condôminos, após conferência do conselho fiscal;  

n) Manter em dia a correspondências, livros e obrigações do condomínio, transferindo-os, quando for o 

caso, ao seu sucessor;  

o) O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções 

administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção;  



 
  

p) A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido na alinha “o” antecedente, poderá, 

pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não 

prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.  

  

Art. 11º - DA VACÂNCIA E IMPEDIMENTO DO SÍNDICO E DEMAIS MEMBROS  

  

Art.12º - Caberá ao Subsíndico, a partir de 30 (tinta) dias da efetiva substituição, perceber o Pró-labore que 

lhe for fixado ao síndico pela Assembleia Geral para cada exercício;  

Parágrafo Primeiro - No impedimento legal ou eventual do Síndico, o cargo será exercido pelo Subsíndico até 

o final do mandato. Na ausência desses, o cargo será exercido pelo Presidente do Conselho Consultivo, 

também até o final do mandato. Caso continuem em vacância, a Assembleia Geral elegerá um síndico para o 

tempo restante. Em caso de haver destituição, o Síndico deverá prestar contas imediatamente;  

Parágrafo Segundo – Será o cargo considerado vago quando o afastamento do Síndico se der por período 

superior a 30 (tinta) dias, salvo os impedimentos legais, após o parecer do Conselho Consultivo;  

Parágrafo terceiro – Quando da vacância dos membros da administração, Assembleia Geral elegerá outro para 

o tempo restante. Os membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal serão substituídos pelos suplentes, na ordem 

decrescente de votos;  

Parágrafo quarto – Não havendo suplentes, a Assembleia Geral elegerá outros membros para o mandato 

restante;  

Art. 13º - O Síndico não é responsável, pessoalmente, pelas obrigações contraídas em nome do condomínio, 

desde que tenha agido no exercício regular de suas atribuições; responderá, porém, pelo excesso de 

representação do cargo e pelos prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa;  

Art. 14º - O Síndico e os demais membros da administração só poderão ser destituídos pelo voto de maioria 

(metade mais um), dos condôminos presentes em Assembleia, após parecer emitido em convocação específica 

do Conselho Consultivo;  

Art. 15º - compete ao subsíndico:  

a) Substituir o síndico em seus impedimentos legais e eventuais:  

b) Comparecer às assembleias gerais;  

c) Assinar todos os cheques em conjunto com o síndico  

  

Art. 16º- compete ao conselho consultivo:  

  

a) Examinar a gestão financeira;  

b) Escolher juntamente com o sindico: banco, contador e advogado;  

c) Autorizar a movimentação da conta do fundo de reserva;  

d) O presidente deste conselho assinará juntamente com o síndico, os cheques de            movimentação 

da conta de fundo de reserva;  

e) O presidente deste conselho substituirá o subsíndico na sua falta legal e eventual;  

f) Emitir parecer quanto: negociação de inadimplente, despesas extra orçamentária,   

g) Destituir síndico ou subsíndico por irregularidades comprovadas em assembleia para este fim,   



 
  

h) Analisar proposta de comércio local;   

i) Dar parecer aos recursos de penalidades cometidas pelo infrator;  

j) Encaminhar à assembleia geral, os atos punitivos aplicados pelo síndico em grau de recurso para serem 

apreciados em assembleia quando houver divergência dos conselheiros;  

k) Convocar assembleias gerais extraordinárias;  

l) Comparecer às assembleias gerais;  

  

Art. 17º - compete ao conselho fiscal:  

a) Emitir pareceres sobre as respectivas contas a serem apresentadas à assembleia  

Geral;  

b) Emitir parecer, aprovando ou não os balancetes e prestação de contas anual e mensais;  

c) Emitir certificado de quitação das obrigações administrativas do síndico, condicionada à aprovação de 

todos os balancetes do respectivo mandato;  

d) Prestar orientação ao síndico ou ao contador, no sentido de serem adotadas medidas necessárias à 

correção de falhas que venham a ser detectadas, ou sugestões;  

 

CAPÍTULO IV – DO ORÇAMENTO DO CONDOMÍNIO:  

Art. 18º - o exercício financeiro do condomínio terá início no dia 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro 

do ano corrente;  

Art. 19º - constituem despesas comuns do condomínio:  

a) As relativas à conservação, limpeza, reparações, manutenção, construção e reconstrução das áreas e 

coisas comuns;  

b) As relativas à portaria;  

c) As relativas ao pagamento dos prêmios de seguro do condomínio;  

d) Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e de previdência social que incidam sobre as 

áreas e coisas comuns do condomínio;  

e) Remuneração do síndico, dos empregados do condomínio e ou empresa de prestação de serviço, 

honorários contábeis, os honorários e custas judiciais pagos na defesa dos interesses do condomínio, 

bem como as relativas aos encargos sociais pertinentes;  

f) As relativas a utilização, permanente ou provisória, de equipamentos para o uso comum, adquiridos 

mediante contratos de compra, locação, comodato ou assemelhados;  

g) Construção e conservação das calçadas bem como mantê-las livres para o uso de pedestre e dos jardins 

das partes comuns;  

h) Conservação de bomba d’água e extintor (es) de incêndio;  

i) Os uniformes dos empregados, a dedetização das partes comuns e de serviços de limpeza de caixa 

d’água;  

j) Demais despesas relativas a tributos, seguros, limpeza, construção, consertos, manutenção, 

conservação, reposição, serviços públicos e quaisquer outras que interessem às áreas e coisas comuns 

do condomínio, inclusive as imposições legais;  

  



 
  

Art. 20º - a Taxa Ordinária será constituída, e reajustada na Assembleia Geral Ordinária de dezembro de cada 

ano obrigatoriamente e deve compreender todas as despesas das alíneas do artigo 19 e será rateada para 

todos os condôminos e terá o valor suficiente a cobrir todas as despesas.  

Art. 21º - O saldo remanescente no orçamento de um exercício será incorporado ao exercício seguinte se o 

outro não lhe for dado pela Assembleia Geral Ordinária O “déficit” será rateado entre os condôminos, no prazo 

deliberado pela assembleia.  

Art. 22º - O FUNDO DE RESERVA PODERÁ SER CONSTITUÍDO DE:  

Art. 23º - Poderá ser instituído um fundo de reserva no qual as verbas para ele recolhidas serão aplicadas no 

atendimento de despesas de emergência não previstas no orçamento anual.  

a) Do produto de arrecadação de um adicional de 10% (dez por cento) da quota de contribuição de 

manutenção, cobrado juntamente com esta;  

b) Das correções monetárias, juros de mora e multas que forem cobrados aos condôminos;  

c) Doações;  

  

Parágrafo Segundo – As verbas arrecadadas a qualquer título para o fundo de reserva serão mantidas em conta 

separada num banco escolhido nos termos da letra “b” do Art. 16 do presente Regimento Interno, devendo os 

respectivos cheques conter, além de assinatura do Síndico, a do Presidente do Conselho Consultivo;  

Parágrafo Terceiro – Compete ao síndico, em conjunto com o Conselho Consultivo, a administração do fundo 

de reserva, podendo aplica-lo em títulos públicos de fácil liquidez;  

Parágrafo Quarto – Quando, ao final de determinado exercício, o saldo do fundo de reserva exceder a 50% 

(cinquenta por cento) do valor orçamento estimado para o exercício seguinte, a assembleia em geral deverá 

decidir sobre o destino a ser dado à parcela excedente;  

CAPÍTULO V – DAS PENALIDADES:  

Art. 24º - A inobservância das normas contidas neste Regimento Interno ou da Convenção sujeitará o infrator 

às seguintes penalidades, além de outras medidas cabíveis:  

§ 1º - Advertência verbal, para infrações leves: O Síndico notificará verbalmente ao infrator a infração 

cometida para que ele corrija o ato infracional sob pena de agravar a situação aplicando outra 

modalidade de penalidade. Será dada ciência ao infrator, observando-se que em caso de recusa do 

seu recebimento a ciência será feita diante de duas testemunhas, ainda que funcionários do 

condomínio. Em caso de reincidência aplicar-se-á advertência por escrito, conforme previsto no 

parágrafo 2º;  

  

§ 2º - Advertência por escrito, para infrações médias: o síndico notificará por escrito e será dada ciência 

pelo infrator, observando-se que em caso de recusa do seu recebimento a ciência será feita diante de 

suas testemunhas, ainda que funcionários do condomínio. Em caso de reincidência aplicar-se-á multa. 

Conforme previsto no parágrafo 3º;  

  

§ 3º - Multa, para infrações graves: será por escrito e sujeitará o infrator o pagamento de valor 

correspondente a de 200% (duzentos por cento) da taxa ordinária de condomínio, para as infrações 



 
  

cometidas, a ser cobrada no mês seguinte ao que ocorrer a infração, no mesmo documento ou em 

separado ao de cobrança da taxa ordinária e extraordinária (se houver). Para cada reincidência – no 

mesmo dispositivo – a multa dobrará de valor da anteriormente aplicada;  

 Art. 25º - As advertências verbal ou escrita, leves, medias, ou graves, deverão ser registradas em livro próprio, 
levando-se ao conhecimento de Assembleia se for o caso, podendo o infrator apresentar recurso no prazo de 
72 horas ao Conselho Consultivo, cabendo a este deliberar em 08 (oito) dias corridos após o recebimento do 
referido recurso, enviando por escrito a decisão;  

Art. 26º - Quando um condômino, seus dependentes diretos e indiretos, locatários, empregados ou visitantes 

praticarem atos que impliquem em reparação de danos causados ao patrimônio comum do Condomínio, 

caberá ao condômino o devido ressarcimento;  

 Parágrafo Único – O disposto neste artigo é extensivo a todos os condôminos em caso de prejuízos causados 
às partes comuns do condomínio por omissão;  

CAPÍTULO VI – DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS:  

Art. 27º - SÃO DIREITOS DOS CONDOMÍNOS:  

a) Usar, gozar, dispor de sua fração ideal, de acordo com o respectivo destino residencial ou 
comercial, desde que não prejudiquem a segurança e a solidez do condomínio, que não 
causem danos aos demais condôminos e não infrinjam as normas legais e as disposições da 
Convenção ou deste  

Regimento Interno;  

b) Usar e gozar das partes comuns do Condomínio, desde quem não impeçam idêntico uso ou gozo por 

parte dos demais condôminos, com as mesmas restrições da alínea anterior;  

c) Recorrer, formalmente, contra atos e decisões do Síndico ao Conselho Consultivo, que se for o caso 

os encaminhará à assembleia;  

d) Usar, explorar, administrar e usufruir da sua fração ideal nos termos deste regimento;  

e) Utilizar-se das partes comuns do Condomínio;   

f) Examinar os livros e arquivos do Condomínio, solicitando esclarecimentos ao  

Síndico;   

g) Utilizar os serviços de portaria, ficando proibida à utilização dos empregados do Condomínio 
para serviços particulares, salvo se autorizado pelo síndico;   

h) Comparecer às assembleias para discutir e votar;   

i) Comunicar ao síndico as irregularidades por eles por eles observadas;   

j) Executar as benfeitorias em sua unidade condominial;   

k) Fazer-se representar por procurador, condôminos ou não, nas assembleias realizadas pelo 
condomínio;   

l) Sugerir alterações da Convenção e ou do Regimento Interno observadas as devidas 
formalidades.  

  

Art. 28º - SÃO DEVERES DOS CONDÔMINOS:  

a) Guardar decoro e respeito, uso das coisas e partes comuns, não as usando nem permitindo que as 

usem, bem como as respectivas frações ideais, para fins diversos daqueles a que se destinarem;  



 
  

b) Não usar a respectiva fração ideal ou alugá-las ou cedê-las para atividades ruidosas ou danosas a 

convivência dos moradores;  

c) Não acionar buzinas e alarmes, promover algazarras ou ainda permitir acesso dentro das áreas 

comuns do condomínio de pessoas ou animais em desacordo com o estabelecimento neste regimento 

interno;  

d) Quando um condômino, seus dependentes, parentes locatários, empregados ou visitantes, 

praticarem atos que constranjam e que possam causar incômodo ou comprometer a segurança dos 

demais condôminos, serão advertidos, visando a imediata interrupção do ato; em não sendo 

interrompidos os atos acima descritos, serão tomadas providências legais, recorrendo a 

administração aos meios policiais e judiciais, conforme o caso;  

e) Não remover pós de tapetes ou cortinas em partes externas das frações autônomas;  

f) Não estender roupas, tapetes ou quaisquer objetos nas vias de acesso comum e nos muros dos 

vizinhos;  

g) Não lançar quaisquer objetos pelos muros ou vias de acesso comum;  

h) Colocar lixos, detritos, após correto acondicionamento, só em locais apropriados, estando sujeito a 

aplicação de multa em caso de descumprimento;  

i) Não usar toldos externos nem colocar ou permitir que se coloquem letreiros, placas e cartazes de 

publicidade ou quaisquer outros, em partes externas das frações autônomas. Permitindo-se o uso de 

grades de proteção, desde que não ultrapasse os limites da fração residencial ou comercial, 

respectivas observadas as disposições legais e posturas municipais sobre o assunto;  

j) Objetos ou instalações sejam de que natureza for, exceto, se previamente autorizados (formalmente) 

com o “de acordo” do conselho consultivo;  

k) Não estender frações, na parte externa da fração ou conjunto, exceto, se previamente autorizado 

(formalmente), com o de acordo do conselho consultivo;  

l) Não fracionar a respectiva fração autônoma com a finalidade de alienar a terceiro sem as regras 

estabelecidas pelas normas do condomínio e governamentais;  

m) Não modificar a conformação externa das frações ou áreas comuns;  

n) Não usar em área comum trajes de banho, nem realizar jogos e outras atividades não permitidas;  

o) Permitir o ingresso em sua fração, do representante legal ou prepostos seus, quando isto se tornar 

indispensável à inspeção ou realização de trabalhos relativos á estrutura do condomínio, sua 

segurança e solidez ou indispensável a realização de reparos em instalações, serviços e tubulações 

nas frações autônomas vizinhas; desde que comunicado da necessidade do ingresso, e devidamente 

autorizado;  

p) Não permitir a realização de atividades ruidosas, acionamento contínuo de buzinas ou alarmes, 

cantorias ou algazarras, bem como algo que possa causar incômodo aos demais condôminos, seja na 

fração autônoma ou áreas de uso comum;  

q) Obedecer à lei do silêncio às 24:00 do dia;  

r) Em caso de doença contagiosa, procurar agente de saúde e tomar devidas providências, a fim de 

resguardar os condôminos;  

s) Não utilizar a fração comercial e ou residencial com a finalidade de: templo religioso, depósito, hotel, 

motel, oficina, serralheria e indústria de qualquer natureza;  

t) Manter a sua unidade limpa, mesmo enquanto não edificada, bem como a construção da calçada da 

frente mantendo a lixeira instalada e em condições ideais de uso;  



 
  

u) Demarcar, com muro, cerca viva ou grades e manter sempre limpa, sua unidade, de maneira que não 

venha incomodar ou comprometer a saúde e a segurança dos vizinhos e das áreas comuns;  

v) Comunicar e apresentar o contrato de compra e venda à administração do Condomínio, a venda ou 

aquisição da unidade condominial no prazo de 60 (sessenta) dias;  

w) Consultar à administração do condomínio, a respeito de quaisquer débitos ou penalidades incidentes 

sobre a unidade a ser negociada seja para vender ou adquirir;  

x) Colocar nos limites de sua unidade, os matérias de construção e os entulhos procedendo à sua 

remoção, quando depositado na área comum, no prazo máximo de 48 horas;  

y) Utilizar a lixeira do condomínio somente para lixo doméstico, o qual deverá estar devidamente 

acondicionado, utilizando-se ainda de container, para entulhos, sobras de construção, madeira, ferro, 

etc.;  

z) Utilizar-se única e exclusivamente da portaria, para acesso à sua residência ou comércio, não abrindo 

passagens no muro ou se utilizando o próprio muro;  

  

Art. 29º - O descumprimento dos deveres pelos moradores, condôminos ou não, implica a multa no valor 

correspondente a 200% da taxa ordinária, acrescida de 100% do valor da multa anteriormente aplicada para 

cada reincidência, cessando seus efeitos tão logo seja cumprida a obrigação.  

CAPÍTULO VII – DAS PROIBIÇÕES:  

Art. 30º - é proibido aos condôminos, aos moradores e a todos que venham ingressar no Condomínio:  

a) Depredar qualquer bem pertencente ao patrimônio do condomínio, público ou particular, estando ou 

não sob sua responsabilidade;  

b) Jogar papéis, detritos, água proveniente de tanque e máquinas de lavar roupas, lixo doméstico, 

(inclusive jardins e varreduras e sobras) em áreas comuns e circunvizinhas, bem como efetuar 

queimadas e desmatamento em qualquer área;  

c) Exibir cartazes ou faixas de anúncio ou propaganda na secretaria, portaria, muros e áreas do comércio 

local, ou em áreas previamente destinadas, sem a devida autorização do síndico;  

d) Utilizar as unidades autônomas com fins residenciais ou comerciais como hotel; oficina mecânica ou 

assemelhados, clube de dança e/ ou jogos de azar, atendimento religioso;  

e) Permanecer em áreas comuns ou áreas comerciais local em atitudes que atentem ao pudor ou ainda, 

sunga, tanga, maiô ou peças íntimas;  

f) Manter animais domésticos soltos em áreas comuns e ou comercial local;  

g) Utilizar empregados do condomínio para realização de serviços particulares no horário de trabalho 

daqueles;  

h) Instalar qualquer tipo de equipamento ou aparelho e executar serviços particulares em áreas comuns, 

ou utilizar energia elétrica, água e telefone destinados a essas áreas;  

i) Se utilizar de área não especificada da sua fração, anda que seja área comum ou de delimitação do 

condomínio;       

j) Utilizar rádios, televisores, instrumentos musicais ou quaisquer aparelhos de som ou produto de 

ruídos, sendo obrigatório o respeito ao silêncio no horário das 22h00min às 07h00min horas, salvo 

em caso de festas comemorativas, comunicadas previamente a administração do condomínio, 

observando-se neste caso que o som não deverá ter volume excessivo;  



 
  

k) Em hipótese alguma, será permitido despejar na rede de águas pluviais, detritos provenientes de 

esgoto, pias de cozinha e similares;  

l) Dirigir nas vias comuns do condomínio com velocidade acima da lei ou permitir que terceiros sem 

habilitação ou menor de idade façam uso de veículo em área comum;  

m) Maltratar qualquer animal ou ave dentro do condomínio;  

n) A edificação de quaisquer obras nas frações ideais autônoma de madeira, tipo barraco;  

o) As construções ou reformas que só poderão ser desenvolvidos no horário de 08h00min as 18h00min 

de segunda sexta e sábado de 8h00 a 12h00;  

p) Atear fogo dentro das frações ideias, residenciais ou comerciais bem como nas áreas comum do 

condomínio;  

q) Soltar pipas de qualquer espécie ou similares;  

r) Colocar lixos para ser recolhidos em dias em que o condomínio não faz a coleta;  

s) A perturbação do sossego utilizando equipamentos de som automotivo ou similar  

t) Festas ou reuniões o condômino deverá organizar o estacionamento dos veículos de forma a não 

obstruir a passagem, como orientação, os veículos podem estacionar a área central do condomínio, e 

apenas em um lado da rua residencial.  

u) Reunião, aglomeração, após as 22h00 na área central do condomínio;  

v) O consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer substâncias toxica;  

w) Unidades inadimplente receber material de construção;  

Art. 31º - A infringência de qualquer artigo previsto nas proibições sujeita o infrator ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 200% da taxa ordinária em vigor no ato da violação, acrescidas de 100% (cem por 

cento) da multa anteriormente aplicada para cada reincidência, devendo cessar seus efeitos após a correção 

do ato que originou a multa;  

Art. 32º - ANIMAIS DOMÉSTICOS  

§ 1º É permitida a permanência de animais de estimação nas áreas privadas do Condomínio;  

§ 2º Para evitar perigo de dano à integridade física de pessoas, só é permitida a circulação de cães nas áreas 

de uso comum do Condomínio (ruas, praças e calçadas), se observadas as seguintes cautelas:    

a) O cão deve estar sempre preso por coleira resistente de, no máximo, um metro e meio de extensão e 

sob domínio constante e absoluto de seu proprietário, possuidor ou responsável, pessoa que tenha a 

capacidade de dominá-lo e conduzi-lo;   

b) Os cães de médio e grande porte de raças sabidamente agressivas devem, ainda, usar focinheira;  

c) Ao circular nas vias comuns do condomínio, o condutor do animal deverá recolher, em recipiente 

apropriado, as fezes depositadas nas vias públicas ou calçadas e descartar na lixeira mais próxima.   

§ 3º Os animais como galinhas, pássaros, coelhos e outros, deverão permanecer na área privativa, sendo 

proibido o trânsito nas vias comuns do Condomínio.   

§ 4º A criação de animais está condicionada à observação das condições de ordem, higiene, saúde e segurança 

de todos.  

Art. 33º - DAS TAXAS DE SERVIÇOS  

a) A unidade que tiver mais de uma edificação construída e o condômino, ceder, alugar, arrendar, doar, 

emprestar em comodato oneroso ou gratuito, gerará para a unidade uma Taxa de Serviços, para cada 



 
  

unidade ocupada, para custear a coleta de lixo distribuição de correspondência e demais instrumentos 

e serviço oferecido pelo condomínio.  

b) A Taxa de Serviços será constituída pela verificação em loco pelos membros do conselho consultivo e 

ou pela certificação de ocupação por contrato de aluguel, e ou declaração do inquilino. O proprietário 

será notificado e terá 15 dias para se defender da notificação.  

c) O valor da Taxa de Serviços será 50% (cinquenta por cento) da taxa ordinária vigente;  

CAPÍTULO VIII – DO COMÉRCIO LOCAL:  

Art. 34º - Não será permitida a comercialização de produtos e serviços nas áreas comuns ou residenciais, a não 

ser por meio das lojas do Comércio local e nos termos previstos na Convenção e neste Regimento Interno;  

Art. 35º - O comércio dentro do Condomínio, só poderá exercer suas atividades, após apreciação do Conselho 

Consultivo e aprovação da Assembleia Geral. Cada estabelecimento deve ter sua especialidade devidamente 

registrada e constituída junto aos órgãos governamentais, sendo obrigatória a comprovação junto a 

Administração do Condomínio por documento legal:  

Art. 36º - O comércio no Condomínio tem por finalidade primordial atender aos seus moradores e aos que nele 

trabalham. O atendimento a pessoas de outras comunidades depende de identificação na Portaria;  

Art. 37º - não será permitida a colocação de mesas, cadeiras ou quaisquer outros obstáculos nas vias de acesso 

e áreas comuns. Fica expressamente proibido fazer uso da parte externa das lojas para colocar caixas, 

engradados, gôndolas etc., para evitar a poluição visual do Condomínio;  

Parágrafo Único – Quaisquer equipamentos de jogos, desde que legais, deverão ser colocados somente na 

parte interna do estabelecimento comercial;  

Art. 38º - O lixo deve ser colocado em sacos plásticos apropriados, sendo obrigatório o uso de lixeiras para que 

não seja objeto de uso de animais. A limpeza de fossas será de responsabilidade dos comerciantes, devendo 

ser mantida a higiene necessária ao bom funcionamento comercial;  

Art. 39º - Os empregados do Comércio local devem ser cadastrados na Portaria do Condomínio para terem 

acesso ao seu local de trabalho, devendo usar uniformes apropriados e portarem crachá de identificação;  

Art. 40º - Os fornecedores, para entrar no Condomínio, devem se identificar na Portaria;  

Art. 41º - Os comerciantes ficam obrigados a manter a ordem e disciplina, respeitar os condôminos e demais 

comerciantes. Devem manter a higiene, dedetizar os estabelecimentos a casa 06 (seis) meses e ainda não 

vender cigarros e/ou bebidas alcoólicas para menores;  

Art. 42º - A infringência de qualquer artigo previsto nas do comércio local, sujeita o infrator ao pagamento 

de multa no valor correspondente a 200% da taxa ordinária em vigor no ato da violação, acrescida de 100% 

(cem por cento) da multa anteriormente aplicada para cada reincidência, devendo cessar seus efeitos após 

a correção do ato que originou a multa;  



 
  

CAPÍTULO IX – DO ACESSO AO CONDOMÍNIO:  

Art. 43º - O acesso ao interior do condomínio será somente pela portaria, devendo os condôminos, moradores 

e seus empregados, familiares e visitantes se identificarem aos funcionários, prestando as informações 

necessárias;   

Art. 44º - Os visitantes deverão, ao se identificar na Portaria, indicar nome do morador ou comércio local a que 

pretende dirigir-se;  

Parágrafo único - Em caso de eventos em sua residência, o condômino ou morador comunicará à administração 

do Condomínio;  

Art. 45º - Não será permitida a entrada de veículos para entrega de matérias de construção, bens ou mudança 

fora do horário de acesso que é entre 08h00min e as 18h00min e aos sábados das 08h00min a as 14h00min;   

PARAGRAFO ÚNICO: as mudanças só terão permissão para adentrar o condomínio com a devida comprovação 

de propriedade, cessão de uso, posse, de direito ou compra e venda, ou de contrato de cessão, aluguel, 

arrendamento, doação, empréstimo e comodato oneroso ou gratuito;  

Art. 46º - A entrada e saída de bens e outros materiais, entulhos de obras e mudanças, deverá ser informada 

pelo condômino ou morador da unidade à administração do condomínio;  

Art. 47º - Não será permitido o acesso ao Condomínio de propagandistas, pedintes, angariadores de donativos, 

vendedores, representantes comerciais, desde que identificados, poderão ter acesso ao comércio local, se 

autorizados pela administração do condomínio. Em se tratando de acesso à residência, somente com 

autorização de morador da unidade condominial;  

Art. 48º - As medidas de segurança implementadas pela administração, previstas no Regimento Interno, 

deverão ser integralmente observadas pelos condôminos, moradores, empregados e visitantes, estando o seu 

descumprimento sujeito às penalidades previstas;  

Parágrafo Único - As normas de acesso ao Condomínio deverão estar legíveis e afixadas em local visível na 

Portaria do Condomínio, como as normas e procedimentos do funcionamento, direitos e obrigações dos 

funcionários;  

CAPÍTULO X – DA CIRCULAÇÃO NO CONDOMÍNIO:  

Art. 49º - A circulação dentro do Condomínio será feita de acordo com as regras de impostas pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, nos termos do parágrafo único do artigo 2º. Do referido dispositivo legal, assim 

determinado:  

“Para efeito deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias 

internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas”;  

Art. 50º - DAS VELOCIDADES NAS VIAS INTERNAS:  

Art. 51º - nas vias de acesso aos conjuntos, classificados de vias coletoras serão de no máximo 30 km horários 

respeitados as dificuldades ou obstáculos do momento, tais como pedestres (em especial crianças), animais e 

ou veículos em velocidade inferior, dentre outros;  



 
  

Art. 52º - nas vias dos conjuntos (entenda-se as que dão acesso às residências), a velocidade será de no máximo 

20 km horários respeitados as dificuldades ou obstáculos do momento, tais como pedestres (em especial as 

crianças), animais ou veículos em velocidade inferior, entre outros;  

Parágrafo primeiro: a construção de redutores de velocidade (quebra-molas) deverá atender às normas 

impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro e só poderá ser feito pela administração do Condomínio, após 

estudos recomendando a instalação de tais obstáculos; Parágrafo segundo: A não observância do dispositivo 

acima sujeitará os responsáveis à infração ao disposto no parágrafo 3°. Do artigo 95 do Código de Trânsito 

Brasileiro, cuja multa varia de 50 a 300 UFIR, e ainda a obrigação de retirada às suas expensas do referido 

obstáculo, além das cominações cíveis e penais;  

Art. 53º - DOS CAMINHÕES, CARRETAS E ÔNIBUS  

Art. 54º - O caminhão, ônibus ou carreta parado por mais de 4 (quatro) hora está estacionado, e se permanecer 

estacionado nas áreas comuns e nos estacionamentos do condomínio, o condômino para qual unidade o 

veículo se dirigiu será penalizado na modalidade de multa;  

Art. 55º - DOS VEICULOS E REBOQUES ESTACIONADOS   

Art. 56º - Veículo ou reboque e similares parado por 05 (cinco) dias nas áreas comuns do condomínio, 

caracteriza abandono, o abandono de veículo nas vias e nas áreas comuns do condomínio é proibido, será 

penalizado na modalidade de multa;  

CAPÍTULO XI – DOS EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO:  

Art. 57º - É de competência exclusiva de o Síndico contratar, dispensar e aplicar aos empregados e prestadores 

de serviços, bem como praticar os demais atos pertinentes ás relações de trabalho ou contratação de serviços 

sem vínculo empregatício;  

Art. 58º - Os Condôminos e moradores devem tratar os empregados ou prestadores de serviço do Condomínio 

com respeito e urbanidade. Quaisquer reclamações por deficiência na prestação dos serviços devem ser 

dirigidas ao Síndico. As reclamações de caráter geral podem se assim desejar o reclamante, for registrada em 

Livro de ocorrência na portaria, podendo o caso ser levado à Assembleia Geral;  

Art. 59º - O Síndico fará constar em quadro próprio, afixado na Secretaria do Condomínio, a relação dos 

empregados, com indicação da função e da jornada de trabalho, bem como de outros profissionais que 

estiveram a serviço, ainda que contratados em caráter eventual, devendo a ficha com seus dados cadastrais 

permanecer na Secretaria;  

CAPTÍTULO XII – DAS BENFEITORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:  

Art. 60º - Para execução de quaisquer benfeitorias e serviços de manutenção no Condomínio, de valor igual ou 

superior a 6 (seis) Salários Mínimos, o Síndico deverá apresentar ao Conselho Consultivo no mínimo 03 (três) 

propostas, que serão analisadas de conformidade com os recursos financeiros para devida liberação ou 

aprovação da taxa extra pelos condôminos em Assembleia;  

Parágrafo Único – Não poderá ser aprovada pelo Conselho Consultivo, a execução de obras ou serviços para 

os quais não haja cobertura e comprimento financeiro equacionado, ainda que reconhecidas necessárias ao 

Condomínio;  

  



 
  

CAPÍTULO XIII – DAS COBRANÇAS:  

Art. 61º - Após 03 (três) meses de atraso no pagamento da quota mensal, o síndico terá que promover a 

competente ação de cobrança do débito, acrescido este de mora 1% (um por cento) ao mês, além de multa de 

2% (dois por cento), além de atualização monetária; assumindo ainda o Condômino inadimplente os 

honorários advocatícios.  

Art. 62º - Após os três meses de atraso, o débito poderá ser parcelado em até 36 meses, o valor da parcela do 

acordo, a parcela nunca será inferior à taxa ordinária integral mensal vigente.  

Art. 63º - O síndico que deixar as taxas ordinárias, extraordinárias e multas prescreverem será responsabilizado 

pela perda, salvo a justificação ser aprovada em assembleia convocada para tal finalidade.  

CAPÍTULO XIV – DAS ELEIÇÕES:  

Art. 64º - A cada dois anos, será eleita a administração do Condomínio, composta pelo  

Síndico, Subsíndico, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, em Assembleia Geral Ordinária, convocada 

especialmente para este fim;  

Art. 65º - As eleições serão processadas por Comissão Eleitoral designada, ou empresa contratada caso não 

seja constituída na primeira assembleia convocada para tal fim, em Assembleia Geral Extraordinária, cujas 

normas do pleito eleitoral deverão ser regulamentadas pelos membros eleitos, no prazo de 30 (trinta) dias em 

caso de omissão destas do Regimento Interno;  

Art. 66º - A Comissão Eleitoral ou a empresa contratada são soberanas para conduzir todo o processo eleitoral, 

adotando as medidas legais e cabíveis para o cumprimento de sua função, com autoridade para declarar eleitos 

membros concorrentes, dentro das normas estabelecidas;  

Art. 67º - Cabe aos membros da Comissão Eleitoral a escolha do Presidente, que conduzirá os trabalhos até o 

encerramento do processo eleitoral;  

Art. 68º - As impugnações e recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, cuja apreciação 

se dará em conjunto com os demais membros, devendo comunicar a decisão por escrito diretamente aos 

interessados;  

Art. 69º - A Comissão Eleitoral, após o encerramento dos trabalhos eletivos será desfeita, devendo todo o 

material referente ao pleito eleitoral ser entregue ao Síndico, que o manterá em arquivo por no mínimo cinco 

anos, podendo incinerá-lo após o referido prazo;  

Art. 70º - É lícito ao condômino se representar por meio de procurador devidamente constituído, desde que 

não seja membro da Administração e da Comissão Eleitoral, por meio de procuração pública ou particular, 

desde que e especifique a finalidade.   

Art. 71º - Os candidatos a Síndicos (as) e Subsíndicos (as) deverão apresentar certidões cíveis e criminais do 

Cartório de Distribuição do TJDF, certidões da justiça federal, nada costa do serviço de proteção ao credito, 

SERASA e não ter acordos administrativos ou judiciais vigentes e nada consta de débitos atualizados junto ao 

Condomínio, além de não possuir nenhuma irregularidade administrativa;  



 
  

Art. 72º - para os cargos de conselheiro fiscal e consultivo os candidatos devem apresentar nada consta de 

débitos atualizados junto ao Condomínio, podendo certidão positiva com efeito de negativa, além de não 

possuir nenhuma irregularidade administrativa;  

Art. 73º - Encerrado o prazo de inscrição com o registro de apenas uma chapa, não haverá necessidade de 

realizar o pleito, restando à comissão eleitoral convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, destinada à 

eleição por aclamação da única chapa inscrita.  

Art. 74º - DOS CANDIDATOS A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO  

Art. 75º - Os cargos eleitos da Administração do Condomínio são compostos por um Síndico, Subsíndico e pelo 

Conselho Consultivo, desde que proprietário de fração autônoma e morador/residente, no referido 

condomínio e quites com suas obrigações condominiais. Parágrafo Único – É vedada a candidatura, para 

qualquer cargo eletivo da Administração do Condomínio, de condômino que não esteja quite com suas quotas 

de condomínio, e tenham irregularidades administrativa, inclusive fundo de reserva e outras despesas ou 

multas que lhe tenham sido aplicadas e outras obrigações legais, até o mês que antecede à assembleia. E para 

os candidatos a Síndicos (as) e Subsíndicos (as) deverão apresentar certidões cíveis e criminais do Cartório de 

Distribuição do TJDF, certidão da justiça federal nada consta de serviço de proteção ao crédito, SERASA e não 

ter acordos vigentes junto ao condomínio;  

Art. 76º - A(s) candidatura(s) para os cargos eletivos da Administração do Condomínio deve(m) ser 

constituída(s), apenas formalmente, por meio de Chapa. E, todos os candidatos aos cargos, devem estar em 

conformidade com o artigo anterior.  

§ 1º - Cada condômino terá direito a tantos votos quantas forem as frações que lhes pertençam.  

§ 2º - É lícito, quando uma fração pertencer a vários proprietários, estes designarem o condômino que os 

representará, por meio de declaração com firma reconhecida em cartório, ou particular pelo proprietário 

comprador.  

§ 3º - É lícito, ao condômino proprietário comprador, quando conjugue, companheiro (a) ou família (res.), 

delegar sua representação por meio de declaração com firma reconhecida em cartório ou particular.  

§ 4º - É lícito, ao condômino se representar formalmente, junto a Comissão Eleitoral, por meio de procurador 

devidamente constituído (procuração com firma reconhecida em cartório e ou particular, condômino ou não, 

desde que não seja membro da Administração e da Comissão Eleitoral).  

Art. 77º - DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DA CHAPA  

PARAGRAFO PRIMEIRO: O registro da(s) chapa(s) deverá ser formalizado e protocolado, junto aos membros 

da Comissão Eleitoral, na administração do condomínio.  

§ 1º - As chapas serão numeradas sequencialmente, a partir do número 01(um), obedecendo a ordem de 

registro do horário de recebimento, pela Comissão Eleitoral. § 2º - O requerimento de registro de chapa(s) 

deverá (ao): ser digitados, em papel A4; em 02(duas) vias e endereçado a Comissão Eleitoral; assinado por 



 
  

qualquer um dos candidatos que a integrar, e que neste momento passa a ser seu representante (chapa), junto 

a Comissão Eleitoral; bem como, deve vir apensa ao referido requerimento cópia dos documentos abaixo 

descritos, de todos os candidatos a cargo eletivo da Administração do Condomínio, que compõe a respectiva 

chapa.  

I. Carteira de Identidade e CPF;  

II. Contrato de Compra e Venda do Imóvel;  

III. Comprovante de Residência; (que comprove morar a um ano no condomínio). IV – Declaração da 

Administração, que está quite com suas quotas de Condomínio, inclusive fundo de reserva, outras 

despesas e multas que lhe tenham sido aplicadas e outras obrigações legais, até o mês que antecede 

a assembleia, consequentemente apto a votar e ser votado; nada consta de débitos atualizados junto 

ao Condomínio.  

IV. Declaração com firma reconhecida em cartório ou particular do condômino proprietário, quando este 

designar sua representação, ao conjugue, companheiro (a);   

V. Declaração com firma reconhecida em cartório, ou particular do condômino proprietário comprador, 

quando este designar representação a um dos proprietários da fração.  

VI. Para os candidatos a Síndicos (as) e Subsíndicos (as) deverão apresentar certidões cíveis e criminais do 

Cartório de Distribuição do TJDF, certidão da justiça federal nada consta de serviço de proteção ao 

crédito, SERASA e não ter acordos vigentes junto ao condomínio;   

Art. 78º - PROCEDIMENTOS  

§ 1º - Será objeto de recusa pela Comissão Eleitoral o registro da chapa que for formalmente constituída por 

qualquer condômino em desconformidade com o Artigo 75 e do parágrafo único do artigo 75, para a 

candidatura aos cargos eletivos da Administração do Condomínio.  

Art. 79º - A publicação da(s) chapa(s), regularmente registrada(s) e das chapas(s) impugnada(s) se dará em até 

72 (setenta e duas) horas, após a data do registro, pela Comissão Eleitoral e será afixada no quadro de aviso 

do Condomínio.  

Art. 80º - O prazo para impugnações da(s) chapa(s) será de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação 

da oficialização do(s) registro(s).  

Parágrafo Único – A(s) chapa(s) que for (em) impugnada(s), terá(ão) 48 (quarenta e oito horas) poderá 

substituir candidatos e ou sanar as irregularidades administrativas.  

Art. 81º - Toda propaganda eleitoral devera obedecer a distância máxima de 200 (duzentos) metros do local 

de votação.  

Art. 82º - Somente poderão permanecer no recinto de votação e apuração os membros da Comissão Eleitoral 

o representante Policial e o(s) Fiscal (is) indicado(s) pela(s) Chapa(s).  



 
  

§ 1º - Cada chapa deverá apresentar apenas 02(dois) fiscais.  

§ 2º - Nenhuma pessoa estranha ao recinto de votação e apuração poderá interferir no seu funcionamento.  

Art. 83º - Os trabalhos de votação poderão ser encerrados antecipadamente, desde que todos os eleitores já 

tiverem votado.  

Art. 84º - Na hora determinada para encerramento da eleição houver ainda fila, os eleitores serão convidados 

verbalmente, em voz alta, por membro da Comissão Eleitoral se lhes entregar ordenadamente o respectivo 

documento de identificação (senha), prosseguindo os trabalhos até que vote o ultimo eleitor.  

Art. 85º - Após o termino do prazo de votação, imediatamente, será feita a apuração dos votos, pelos membros 

da Comissão Eleitoral, com o testemunho do representante Policial e o(s) Fiscal (is) indicado(s) pela(s) Chapa(s).  

Art. 86º - Fim da apuração dos votos, de acordo com o mapa de registro de apuração, o Presidente da Comissão 

Eleitoral preencherá a Ata onde declara eleita a Chapa que obtiver a maioria simples dos votos computados.  

§ 1º - Será considerado voto nulo a cédula que apresentar mais de uma opção.  

§ 2º - Será considerado voto em branco a cédula que não caracterizar intenção de voto. § 3º - O prazo de 

impugnação da eleição deve ser de 24 (vinte e quatro) horas a partir da declaração da chapa eleita, tendo a 

Comissão Eleitoral o mesmo prazo para dar o Parecer Final.  

Art. 87º - Será anulada judicialmente a eleição, caso ocorra vícios que comprometa sua legitimidade, 

importando prejuízo à chapa concorrente.  

Parágrafo Único – Não deverá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa e nem beneficiar a quem lhe 

deu causa.  

Art. 88º - A Assembleia Geral de Posse da Chapa Eleita será realizada agendada pela comissão eleitoral.  

Art. 89º - A Comissão Eleitoral estará automaticamente dissolvida após a Assembleia Geral de Posse da Chapa 

Eleita.  

Art. 90º - A Comissão Eleitoral, após o encerramento da Assembleia Geral de Posse da Chapa Eleita, entregara 

todo o material referente a este processo eleitoral ao novo Síndico.  

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Art. 91º - A segurança das partes comuns do Condomínio é dever de todos os condôminos e moradores, 

devendo contribuir para a manutenção da ordem e preservação dos bens de uso comum. A omissão por parte 

dos condôminos caracteriza conivência, ficando sujeitos as penalidades legais;  

Art. 92º - A segurança das unidades condominiais e individuais é dever único e exclusivo de seus proprietários 

e ou moradores e inquilinos, que providenciarão às suas expensas a vigilância necessária, não respondendo o 

Condomínio por quaisquer danos provenientes de roubos, furtos, incêndio e outros eventos;  

Art. 93º - O condomínio poderá contratar empresas de prestação de serviço para as partes comuns, devendo 

ser aprovado em assembleia a modalidade e o alcance do serviço prestado;  



 
  

Art. 94º - O Condomínio poderá contratar seguro para as partes comuns, contra incêndio ou outro qualquer 

sinistro que cause destruição no todo ou em parte, a ser suportado o custo por todos os condôminos;  

§ 1º - A escolha de companhia idônea e a aprovação do valor do seguro, que deverá ser calculado pelo valor 

aproximado do m² de construção vigente à época do seguro, deverão ficar a cargo da Assembleia Geral;  

§ 2º - Cada condômino poderá contratar por sua conta seguro para sua fração para cobrir o valor de suas 

benfeitorias, pagando diretamente à companhia seguradora o prêmio correspondente ao aumento do seguro.  

Art. 95º - A ocorrência de sinistro deverá ser comunicada à companhia seguradora, que deverá cobrir a 

contratação prevista na apólice;  

Art. 96º - No caso de condenação da edificação por parte de autoridade pública, ameaça de ruína ou 

desapropriação parcial ou total imposta por utilidade pública, o síndico deverá convocar, imediatamente, uma 

Assembleia Geral Extraordinária para tomar decisões de acordo com os art. 17 e 18 da Lei nº4. 591/64, 

regulamentado pela Lei nº 6.709/79.  

Art. 97º - Os condôminos obrigam-se a incluir nos contratos de locação e em quaisquer outros que impliquem 

cessão a terceiros do direito de uso de qualquer parte autônoma do Condomínio, cláusula especial obrigando 

herdeiros e sucessores, o locatário ou titular de direto e uso a observar e cumprir fielmente a Convenção e 

este Regimento Interno e demais disposições que forem aprovadas em assembleia;  

Art. 98º - O presente Regimento Interno sujeita todo ocupante de fração autônoma, ora denominados 

condôminos, seus sub-rogados e sucessores a título universal ou singular ao fiel cumprimento de todas as 

cláusulas sub-rogados e sucessores a título universal ao singular ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e 

condições consubstanciadas no presente Regimento Internas, ainda que eventualmente.  

Art. 99º - Os casos omissos neste Regimento Interno e não previstos na Convenção serão resolvidos em 

Assembleia Geral;  

Art. 100º - A alteração do presente Regimento Interno, poderá ser feita por Assembleia Geral, com a aprovação 

de maioria simples (metade mais um) dos condôminos presentes à assembleia convocada exclusivamente para 

tal finalidade;  

Art. 101º - Fica eleito o foro da Cidade de Sobradinho para qualquer demanda judicial a respeito do Presente 

Regimento Interno.  

E, por assim estarem de pleno acordo, os proprietários de frações ideais do Condomínio Villa Verde aprovam 

a segunda alteração do presente Regimento Interno, a qual após o respectivo registro da Ata da Assembleia 

de aprovação produzirá os seus devidos e legais efeitos de direito imediatamente.  

  

  

Sobradinho/DF, 16 de dezembro de 2018.  

  


