
REGIMENTO	INTERNO	(Terceira	Alteração)	
DA	ASSOCIAÇÃO	RESIDENCIAL	VILLAGE	DO	GRAMADO	

CAPÍTULO	I	-	DAS	CONDIÇÕES	GERAIS	

ARTIGO	 1º.	 O	 Regimento	 Interno	 da	 Associação	 Residencial	 	 Village	 do	 Gramado,	 estabelece	
normas	e	procedimentos	que	visam	promover	a	boa	convivência	entre	seus	moradores,	sendo	de	
conhecimento	e	cumprimento	obrigatório	a	todos	os	associados,	seus	familiares	e	visitantes,	seus	
funcionários,	ou	quaisquer	pessoas	que	ingressarem	em	seus	limites,	atendendo	especialmente	o	
disposto	 no	 Estatuto	 Social	 e	 neste	 Regimento	 Interno,	 bem	 como	 às	 disposições	 das	 leis	
2759/2007,	2862/2008,	3284/2012	e	3983/2017	da	Prefeitura	Municipal	de	Lagoa	Santa.	

ARTIGO	2º.	 	As	condições	constantes	deste	Regimento	somente	poderão	ser	alteradas	através	de	
“Assembléia	Geral”,	convocada	extraordinariamente	para	este	 Vim.	EW 	exigida,	para	a	aprovação	de	
modiVicações	 no	Regimento	 Interno,	 a	 presença	 em	primeira	 chamada	 de	 2/3	 (dois	 terços)	 dos	
associados	e	em	segunda	chamada	com	o	número	de	associados	presentes.	

CAPÍTULO	II	-	DAS	CONDIÇÕES	PARA	OCUPAÇÃO	E	EDIFICAÇÕES	DOS	LOTES	

ARTIGO	3º.	Os	associados	deverão	procurar	a	administração	da	Associação	antes	de	iniciar	uma	
obra	ou	serviço	em	seus	 lotes,	para	obter	as	devidas	orientações	e	apresentar	projeto	aprovado	
pela	 prefeitura	 e	 embargo	 da	 obra	 pelo	 órgão	 responsável	 da	 prefeitura.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	
penalidade	nıv́el	03(três).	

	 §	1º.	EW 	proibida	a	construção	de	prédios	de	apartamentos	ou	de	habitação	coletiva,	além	de	
construções	que	não	estejam	devidamente	aprovadas	junto	à	Prefeitura	Municipal	de	Lagoa	Santa.		
Sujeito	o	infrator	à	penalidade	nıv́el	03(três).	

	 §	2º.	Tratando-se	de	região	reservada	a	residências	unifamiliares,	condição	prevista	na	Lei	
de	Uso	 e	 	 Ocupação	 do	 Solo	 da	 Prefeitura	Municipal	 de	 Lagoa	 Santa,	 não	 é	 permitida	 a	 cessão,	
gratuita	 ou	 mediante	 aluguel,	 de	 outras	 dependências	 existentes	 no	 terreno,	 salvo	 locações	 ou	
comodato	 em	 caráter	 permanente	 da	 residência	 principal.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	 penalidade	 nıv́el	
03(três).	

	 §	3º.	Não	será	permitida	a	utilização	das	unidades	da	Associação	do	Village	do	Gramado	
para	atividades	comerciais	de	qualquer	natureza,	salvo	aquelas	autorizadas	pela	Assembleia	Geral.	
Sujeito	o	infrator	à	penalidade	nıv́el	03(três).	

ARTIGO	4º.	Os	lotes,	antes	de	sua	utilização,	deverão	ser	devidamente	demarcados	e	piquetados	
por	 topógrafo	 habilitado,	 em	 conformidade	 com	 a	 planta	 aprovada	 junto	 a	 Prefeitura,	 sendo	 a	
cópia	destes	registros	fornecida	à	administração	do	Residencial.		

	 §	 1º.	 Em	 caso	 de	 ausência	 de	 aprovação	 do	 projeto	 pela	 Prefeitura	Municipal	 de	 Lagoa	
Santa,	a	administração	procederá	com	a	denúncia	da	obra	e	embargo	da	mesma	junto	ao	 órgãos	
competentes.		

	 §	 2º.	 O	 Residencial	 não	 se	 responsabiliza	 por	 erros	 de	 demarcação	 ou	 diferença	 de		
medidas,	cabendo	a	responsabilidade	ao	empreendedor	responsável	pelo		empreendimento.	

ARTIGO	5º.	–	A	limpeza	dos	lotes	deverá	observar	a	segurança	das	unidades	vizinhas	e	da	própria	
unidade.	 Os	 lotes	 devem	 ser	 limpos	 através	 de	 roçada,	 capina	manual	 ou	máquina	 (trator)	 e	 o	
material	resultante	da	limpeza	deverá		ser		retirado	do	lote.	
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	 §	1º.	EW 	proibida	a	prática	de	queimadas	e	utilização	de	produtos	quıḿicos	na	limpeza		dos	
lotes	e	passeios.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

	 §	2º.	Em	caso	de	corte	e	poda	de	 árvores,	será	necessária	a	apresentação	de	autorização	
prévia	 da	 Secretaria	 de	 Meio	 Ambiente	 de	 Lagoa	 Santa	 ou	 outro	 órgão	 responsável	 à	
administração.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	A	administração	procederá	com	a	
denúncia	junto	ao	órgãos	competentes.	

ARTIGO	6º.	Durante	o	perıódo	de	obra,	o	lote	deverá	ser	fechado	com	tapume,	evitando	situações	
de	risco	à	segurança	dos	associados.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	nıv́el	03(três)		

	 §	1º.	Deverão	ser	aVixadas	placas	com	o	nome	dos	responsáveis	técnicos	pela	obra	no	lote.	
Sujeito	o	infrator	à	penalidade	nıv́el	01(um).		

	 §	2º.	São	proibidos	letreiros	e	anúncios	de	qualquer	espécie	nos	lotes	e	ediVicações,	salvo	
aqueles	referentes	à	venda	do	imóvel.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	nıv́el	01(um).	

	 §	3º.	São	proibidas	quaisquer	tipos	de	publicidades	de	construtores,	prestadores	de	
serviço	ou	qualquer	outro	tipo	de	fornecedor	de	quaisquer	materiais.	Sujeito	o	infrator	à	
penalidade	nıv́el	01(um).	

ARTIGO	7º.	Os	lotes	sem	construção	devem	ser	roçados,	capinados	e	com	aceiro	de	pelo	menos	02	
metros	ao	longo	das	divisas.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	nıv́el	03(três).		

	 §	1º.	Constatando	a	administração	que	o	associado	não	está	cumprindo	o	disposto	neste	
inciso	deverá	proceder	com	a	roçada	obedecendo	o	prazo	mıńimo	de	60(sessenta)	dias	entre	as	
roçadas	quando	em	perıódo	chuvoso	e	de	90(noventa)	dias	quando	em	perıódo	de	seca.	O	custo	do	
serviço	será	cobrado	do	associado	junto	à	taxa	do	mês	vigente.	

	 §	 2º.	Em	 caso	 de	 determinação	 de	 algum	 órgão	 Viscalizador,	 será	 feita	 imediatamente	 a	
roçada,	independente	do	prazo	acima	descrito.	

 §	3º.	EW 	proibida	a	prática	de	queimadas	e	utilização	de	produtos	quıḿicos	na	limpeza	dos	
lotes	e	passeios.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

ARTIGO	8º.	Os	lotes	sem	construção	não	precisam	ser	fechados	nos	limites	com	as	vias	internas.	
Caso	o	associado	opte	pelo	fechamento,	poderá	ser	utilizar	arame	liso,	tela	ou	muro.	EW 	proibida	a	
utilização	de	arame	farpado.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	nıv́el	02(dois)	

ARTIGO	 9º	 –	Cada	 lote	 deverá	 dispor	 de	 fossa	 séptica	 e	 respectivo	 sumidouro,	 construıd́os	 de	
acordo	 com	 o	 modelo	 aprovado	 pela	 Secretaria	 Municipal	 de	 Meio	 Ambiente	 da	 Prefeitura	 de	
Lagoa	Santa,	ou	na	falta	desta,	das	normas	do	INMETRO	ou	ABNT,		disponıv́eis	na	administração	do	
Residencial.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	nıv́el	03(três).	

	 §	1º.	Situações	em	que		as		obras		estejam	há		mais		de		02		(dois)	meses		parada,		as		fossas	
sépticas	 	deverão	 	ser	 	tratadas	(conforme		normas		ABNT,	INMETRO	ou		da	 	Prefeitura	Municipal	
de	Lagoa	Santa)	aVim	 	de	 	evitar	mal	 	cheiro	 	e	 	contaminação	do	 	ambiente.	Sujeito	o	infrator	à	
penalidade	nıv́el	03(três).		

	 §	 2º.	Todas	 as	 obras	 deverão	 possuir	 instalações	 sanitárias	 para	 uso	 dos	 trabalhadores,	
sendo	expressamente	proibido	o	uso	das	áreas	de	mata	nativa,	lotes	vagos	e	casas	em	construção.	
Caso	 se	 trate	 de	 uma	 primeira	 construção,	 ela	 deve	 ser	 precedida	 da	 perfuração	 de	 uma	 fossa	
provisória	 (ou	 fossa	 séptica)	 sobre	 a	 qual	 será	 colocada	 instalação	 sanitária	 higiênica	 e	
devidamente	 fechada.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	 penalidade	 nıv́el	 03(três).	 S	 administração	 procederá	
com	a	denúncia	da	construção	e	embargo	da	mesma	junto	ao	órgãos	competentes.	
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ARTIGO	 10º.	 O	 fechamento	 dos	 lotes	 limıt́rofes	 com	 as	 vias	 públicas	 internas	 poderá	 utilizar	
muros,	cercas	vivas,	telas,	grades,	ou	assemelhados.	Havendo	necessidade	de	construção	de	muro	
de	arrimo,	este	poderá	 ser	erguido	até	a	altura	estritamente	necessária	 à	 construção	do	arrimo,	
desde	que	revestido	e	 respeitando	a	proporcionalidade	da	dimensão	e	dos	 limites	do	confronto.	
Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

ARTIGO	11º.	O	fechamento	dos	lotes	limıt́rofes	com	as	vias	públicas	externas,	áreas	verdes,	áreas	
institucionais	e	divisas	com	terrenos	não	pertencentes	ao	Residencial,	deverá	ser	feito	com	muro	
de	 alvenaria	 de	 no	mıńimo	 1,80	metro	 de	 forma	 a	 não	 prejudicar	 a	 segurança	 dos	 associados.	
Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

	 §	Único.	O	Residencial		não	tem	qualquer	obrigação	no	rateio		com		custos		de		material		e		
mão		de		obra	para	a	construção	dos	muros.	

ARTIGO	12º	–	O	meio-Vio	deverá	ser	rebaixado	para	entrada	de	veıćulos,	permitindo	o	acesso	dos	
veıćulos	 de	 carga	 para	 entrega	 de	materiais	 ou	 limpeza	 do	 lote	 para	 inıćio	 da	 construção.	 Fica	
proibida	 a	 feitura	 de	 rampa	 que	 invada	 o	 limite	 do	 meio-Vio	 com	 a	 rua.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	
penalidade	de	nıv́el	02(dois).			

	 §	Único.	O	 reparo	 	 dos	 	meio	 	 Vios	 	 são	 de	 	 responsabilidade	 	 dos	 	 associados.	 Caso	 o		
associado	se	 	abstenha	 	de	 	consertar	os	 	danos	 	aos	 	meio	 	Vio,	o	 	Residencial	Vica	 	autorizado	 	a	
consertar		e		cobrar	do		associado	os	custos	do	serviço.	

ARTIGO	13º	–	Não	será	permitido	o	depósito	ou	abandono	de	materiais	de	construção	e	entulhos	
em	vias	públicas,	áreas	verdes,	canteiro	central	ou	passeios.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	
02(dois).			

	 §	1º.	Lotes	vagos	podem	ser	utilizados	temporariamente	para	o	depósito	de	materiais	de	
construção	ou	entulhos	através	de	autorização	escrita	do	associado	proprietário	do	 lote	vago.	O	
associado	autorizado	 é	obrigado	a	 fazer	a	 limpeza	do	 lote	 imediatamente	após	o	término	de	sua	
utilização.	O	associado	que	emprestou	o	lote	é	corresponsável	caso	não	haja	a	limpeza	do	mesmo.	
Sujeito	os	infratores	à	penalidade	de	nıv́el	02(dois).		

	 §	2º.	Nos	casos	em	que	as	limitações	fıśicas	das	vias	e/ou	dos	veıćulos	de	entrega	forçarem	
o	depósito	ou	 a	 colocação	de	material	 de	 construção	nos	passeios,	 será	 concedido	um	prazo	de	
2(dois)	dias	para	remoção	e	limpeza	da	via	pública	ou	passeio,	bem	como	o	conserto	de	eventuais	
danos	 causados.	 Caso	 o	 associado	 se	 abstenha	 de	 fazer	 a	 limpeza	 e	 eventuais	 consertos,	 o		
Residencial	 fará	 o	 conserto	 e	 cobrará	 do	 associado	 os	 custos	 do	 serviço.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	
penalidade	de	nıv́el	02(dois).	

ARTIGO	14º.	A	feitura	de	massas	e	aVins,	a	serem	utilizadas	na	obra,	deverá	acontecer	dentro	dos	
limites	do	lote,	evitando	que	venham	a	daniVicar	ruas	e	passeios.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	
nıv́el	02(dois).		

	 §	 Único.	 Em	 caso	 de	 necessidade	 de	 utilizar	 espaço	 no	 passeio	 ou	 na	 via	 pública,	 o	
associado	deve	solicitar	autorização	à	administração.	Após	Vim	da	utilização	dos	espaços,	resıd́uos	
de	 massa	 fresca	 deverão	 ser	 retirados	 e	 os	 espaços	 devem	 ser	 limpos.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	
penalidade	de	nıv́el	02(dois).	

ARTIGO	15º.		As	canalizações	de	águas	pluviais,	são	de	exclusiva	responsabilidade	do	proprietário	
do	lote	e	deverão	atender	rigorosamente	os	parâmetros	das	leis	vigentes	e	os	órgãos	Viscalizadores	
e	competentes.		

	 §	Único.	A	Associação	não	 é	obrigada	a	 realizar	canalização	de	 água	pluvial,	mesmo	que	
constate	 a	 ausência	 de	 rede	 e	 a	 falha	 do	 empreendedor	 em	 relação	 a	 este	 aspecto,	 devendo	 o	
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prejudicado	 acionar	 o	 empreendedor	 diretamente.	 Poderá	 também	 ser	 acionada	 a	 Prefeitura	
Municipal	de	Lagoa	Santa	caso	se	veriVique	erro	da	mesma	na	aprovação	de	projeto.	

ARTIGO	 16º.	 Os	 prestadores	 de	 serviço	 contratados	 para	 construção	 (nova	 construção	 ou	
reforma)	deverão	ser	cadastrados	previamente	junto	à	administração	do	Residencial,	preenchendo	
a	 Vicha	 cadastral	 devidamente	 assinada	 pelo	 associado	 contratante,	 juntamente	 com	 cópia	 de	
documento	de	identidade	(ou	CNH),	comprovante	de	de	endereço	atualizado	(60	dias)	e	atestado	
de	bons	antecedentes.	Este	cadastro	terá	validade	de	até	06	meses,	devendo	ser	revalidado	após	
este	prazo,	sob	pena	de	impedimento	da	entrada	do	trabalhador	nas	dependências	da	Associação.	

	 §	1º.	Os	prestadores	de	serviço	deverão	seguir	rigorosamente	as	normas	do	Residencial.	O	
associado	tem	total	responsabilidade	sobre	seus	prestadores	de	serviço	diretos	ou	indiretos.	

	 §	 2º.	 Os	 prestadores	 de	 serviço	 deverão	 abster-se	 de	 trabalhar	 com	 som	 em	 volume	
elevado,	 promover	 gritarias,	 palavrões,	 expressões	 injuriosas	 de	 caráter	 preconceituoso	 ou	
qualquer	 outra	 atitude	 que	 venha	 perturbar	 o	 sossego	 ou	 atrapalhar	 os	 funcionários	 do	
Residencial.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	02(dois).	

	 §	3º.	Todos	os	 	prestadores	de	serviço	devem	 	estar	 	dotados	 	de	 	equipamentos	 	de	 	EPIs	
fornecidos	 pelos	 respectivos	 associados	 responsáveis.	 O	 Residencial	 se	 abstém	 de	 qualquer	
responsabilidade	em	caso	de	acidente	ou	socorro	à	prestadores	de	serviço.	

	 §	4º.	EW 	importante	a	utilização	de	roupas	adequadas	ao	trabalho	que	não	deponha	contra	a	
ordem	moral	dos	associados.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	02(dois).	

ARTIGO	17º.	O	horário	de	execução	de	qualquer	construção,	reforma	ou	reparo	será	de	segunda-
feira	à	sexta-feira,	das	07:00	às	17:00	horas	e	sábado	de	8:00h	às	17:00	horas,	com	tolerância	de	
40	 minutos	 para	 saıd́a	 	 dos	 prestadores	 de	 serviço.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	 penalidade	 de	 nıv́el	
02(dois).	

	 §	1º.	Aos	Sábados,	a	partir	das	14hs,	é	permitido	apenas	serviços	sem	o	uso	de	máquinas	
ou	ferramentas	que	façam	barulho	e	possam	provocar	qualquer	tipo	de	transtorno	e	incômodo	aos	
associados	vizinhos. Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	02(dois).	

	 §	 2º.	 Serão	 permitidos	 reparos	 emergenciais	 fora	 dos	 limites	 dos	 dias	 e	 horários	
estabelecidos,	 em	 caso	 de	 comprometimento	 da	 rotina	 da	 casa	 (falta	 de	 água,	 luz,	
telecomunicações)	 ou	 alguma	 situação	 que	 possa	 causar	 prejuıźo	 fıśico	 e/ou	 Vinanceiro.	 A	
autorização	 para	 tais	 reparos	 deverá	 ser	 solicitada	 à	 Administração	 justiVicando	 a	 emergência.	
Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	02(dois).	

	 §	3º.	Não	 é	 permitida	e	 entrada	de	prestadores	de	 serviço	em	companhia	de	associados	
para	fazer	qualquer	tipo	de	prestação	de	serviço	fora	dos	horários	permitidos.	Sujeito	o	infrator	à	
penalidade	de	nıv́el	03(três).	

	 §	4º.	Não	será	permitida	a	pernoite	de	prestadores	de	serviço	nas	casas	ou	construções.	
Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

	 §	5º.	A	 Viscalização	do	 cumprimento	dos	horários	de	obra	 será	 feita	pela	Administração,	
através	dos	programas	de	acesso	de	entrada	e	saıd́a	da	portaria.	

ARTIGO	18º.	A	entrega	ou	recolhimento	de	materiais	destinados	às	obras	será	permitida	durante	
os	 dias	 úteis,	 de	 07:00	 às	 17:00	 horas	 e	 sábados	 de	 8:00h	 às	 14:00	 horas.	 Será	 necessária	 a	
presença	 do	 associado	 ou	 responsável	 direto	 no	 local	 da	 construção.	 O	 associado	 será	
responsabilizado	por	qualquer	dano	porventura	 causado	pelos	prestadores	de	 serviço.	 Sujeito	o	
infrator	à	penalidade	de	nıv́el	02(dois).	
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CAPÍTULO	III	-	DO	TRÂNSITO	DE	PESSOAS	E	VEÍCULOS	

ARTIGO	19º.	O	trânsito	pela	portaria	do	Residencial	e	pelas	vias	públicas	dentro	do	mesmo,	pelos		
associados	(moradores	e	proprietários),	bem	como	de	seus	familiares,	visitantes	e	prestadores	de	
serviço	 deverá	 seguir	 as	 normas	 previstas	 no	 Código	 de	 Trânsito	 Brasileiro,	 além	 dos	 critérios	
estabelecidos	pela	administração	neste	Regimento	Interno.	

ARTIGO	 20º.	 Serão	 utilizados	 controles	 eletrônicos	 ou	 outros	 mecanismos	 que	 venham	 ser	
implantados	para	o	controle	de		acesso	e	segurança	de	pessoas	e	veıćulos.	As	cancelas	ou	catracas	
eletrônicas	 e	 portões	 serão	 abertos	 para	 moradores,	 visitantes	 e	 prestadores	 de	 serviço,	 com	
registro	de	imagem	em	foto,	vıd́eo	e	horários	de	entrada	e	saıd́a.		

	 §	1º.		As	formas	de	acesso	ao	residencial	se	darão	das	seguintes	formas:	

i. 	Associados	(moradores	e	proprietários):	cadastro	permanente	junto	à	administração;	

ii.	Prestadores	de	 serviço:	 cadastro	por	perıódo	pré-determinado	através	da	 solicitação	
do	associado	junto	à	administração	através	de	telefonema	ou	cadastro	pelo	aplicativo;	

iii.	 Prestadores	 de	 serviço	 contıńuo,	 como	 caseiros	 e	 empregadas	 domésticas:	 cadastro	
por	perıódo	pré-determinado	através	da	solicitação	do	associado	junto	à	administração;	

iv.	Visitantes:	cadastro	por	perıódo	pré-determinado	através	da	solicitação	do	associado	
junto	à	administração	através	de	telefonema	ou	cadastro	pelo	aplicativo.	

	 §	2º.	Os	novos	proprietários	ou	inquilinos	de	imóvel	no	Residencial	deverão	se	apresentar	
à	Administração,	munidos	de	cópia	da	escritura	pública	de	compra	e	venda,	registro	no	cartório	de	
imóveis	ou	contrato	de	promessa	de	compra	e	venda/aluguel	do	imóvel,	a	Vim	de	preencher	a	Vicha	
cadastral	e	realizar	sua	associação	junto	à	administração.	O	cadastro	do	novo	associado	será	feito	
conforme	 o	 Estatuto	 Social	 que	 exige	 a	 veriVicação	 da	 quitação	 total	 de	 débitos	 do	 associado	
anterior.	

	 §	3º.	Fica	estabelecido	que,	em	caso	de	festas,	com	mais	de	20	pessoas,	o	associado	deverá	
fornecer	lista	impressa	com	o	nome	dos	visitantes	com	pelo	menos	1	dia	de	antecedência	para	que	
seja	providenciado	o	registro.	

ARTIGO	21º.	Visitantes	ou	prestadores	de	serviço	que	pretendam	ingressar	no	Residencial	e	não	
tiverem	 sua	 autorização	 feita	 antecipadamente	 pelos	 associados,	 deverão	 aguardar	 o	 contato	
realizado	pelos	porteiros	 com	os	mesmos.	 Se	o	 contato	não	 tiver	 êxito	ou	a	 autorização	não	 for	
concedida	através	de	telefonema	ou	aplicativo,	não	será	permitida	a	entrada	dos	mesmos.		

	 §	1º.	Os	visitantes	ou	prestadores	de	serviço	deverão	fornecer	os	dados	necessários	à	sua	
identiVicação	 apresentando	 documento	 de	 identiVicação	 (identidade,	 carteira	 de	 trabalho,	
passaporte	ou	CNH)	e	Vicará	sujeito	ao	cumprimento	de	todas	as	normas	do	Residencial,	além	de	
Vicar	sob	a	responsabilidade	do	associado.			

	 §	 2º.	 Os	 condutores	 de	 veıćulos	 são	 obrigados,	 na	 entrada	 da	 portaria,	 a	 apresentar	
documento	 de	 habilitação	 e	 baixar	 o	 vidro	 do	 automóvel	 para	 facilitar	 a	 identiVicação	 dos	
ocupantes	pelos	funcionários	do	Residencial,	presencialmente	ou	através	das	câmeras.	No	caso	de	
condutores	de	motocicletas,	estes	deverão	retirar	o	capacete	para	a	identiVicação	dos	ocupantes.	

	 §	3º.	Durante	o	perıódo	que	o	visitante	ou	prestador	de	serviço	estiver	nas	dependências	
do	Residencial,	 os	mesmos	 Vicarão	 sujeitos	a	 todas	as	 regras	deste	Regimento	 Interno,	 sendo	de	
responsabilidade	 civil	 e	 criminal	 do	 associado	 que	 autorizou	 a	 entrada	 dos	 mesmos	 no	
Residencial,	 bem	 como	 qualquer	 dano	 ou	 prejuıźo	 causado	 à	 terceiros	 ou	 ao	 patrimônio	 do	
Residencial.	
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	 §	 4º.	 Em	 caso	 de	 contratação	 de	 prestador	 de	 serviço	 por	mais	 de	 um	 associado,	 estes	
serão	os	responsáveis	pela	permanência	do	mesmo	no	Residencial.	

ARTIGO	 22º	 –	 Caseiros	 e	 empregados	 domésticos	 serão	 cadastrados	 junto	 à	 administração	 do	
Residencial,	 preenchendo	 a	 Vicha	 cadastral	 devidamente	 assinada	 pelo	 associado	 contratante,	
juntamente	 com	 cópia	 de	 documento	 de	 identiVicação	 (identidade	 ou	 CNH),	 comprovante	 de	
endereço	atualizado	(60dias)	e	atestado	de	bons	antecedentes.	Este	cadastro	terá	validade	de	até	
12	 meses,	 devendo	 ser	 revalidado	 após	 este	 prazo,	 sob	 pena	 de	 impedimento	 da	 entrada	 do	
trabalhador	nas	dependências	da	Associação.	

	 	§	1º.	Os	 funcionários	contratados	pelos	associados	 também	estão	sujeitos	 às	normas	do	
Residencial	e	suas	atitudes	quando	no	interior	do	Residencial	serão	de	inteira	responsabilidade	do	
contratante.		

	 §	2º.	Poderá	ser	fornecido	um	crachá	com	o	objetivo	de	identiVicação	destes	funcionários,	
que	deverão	apresentá-lo	em	sua	chegada	e	saıd́a	do	Residencial.	Este	crachá	terá	validade	de	até	
12	 meses,	 devendo	 ser	 revalidado	 após	 este	 prazo,	 sob	 pena	 de	 impedimento	 de	 entrada	 do	
funcionário.	

ARTIGO	 23º.	 O	 associado	 é	 obrigado	 a	 comunicar	 à	 administração	 a	 demissão	 dos	 seus	
funcionários	ou	Vinalização	de	empreitadas,	para	que	seja	 	revogado	o	cadastro	dos	funcionários	
ou	prestadores	de	serviço.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	02(dois).	

ARTIGO	24º.	Caminhões	de	mudança	ou	outros	automóveis	destinados	à	entrega	de	outros	itens	
deverão	ingressar	no	Residencial	de	segunda-feira	à	sábado	de	07h	às	17h,	domingo	e	feriado	das	
08h	 às	 14h.	O	 ingresso	 fora	dos	horários	 estipulados	precisará	 de	 solicitação	 junto	 à	 portaria	 e	
devida	autorização	pela	administração.	

	 §	Único.	As	entregas	de	materiais	destinados	à	realização	de	festas	poderão	se	realizar	fora	
do	horário	limite,	desde	que	previamente	autorizados	por	escrito	ou	através	de	aplicativo,	com	a	
presença	de	um	responsável	pelo	recebimento	no	local.	

ARTIGO	 25º.	 Imobiliárias	 e	 corretores	 de	 imóvel	 contratados	 para	 intermediação	 de	 venda	 ou	
locação	 de	 imóveis	 no	 interior	 do	 Residencial	 deverão	 apresentar	 à	 administração	 a	 lista	
atualizada	de	corretores	para	liberação	de	seu	acesso	ao	imóvel.	

	 §	1º.	O	acesso	aos	imóveis,	pelos	corretores	autorizados	será	permitido	de	segunda-feira	à	
sábado,	de	08h	às	17h	e	domingos	e	feriados	de	08h	às	14h.		

	 §	2º.	Poderão	ser	adotas	medidas	que	visem	impedir	o	ingresso	de	corretores	quet	enham	
sido	objeto	de	advertência	escrita	acerca	da	inobservância	das	normas	de	Residencial.	

ARTIGO	26º.	O	associado	que	forçar	a	entrada	de	prestador	de	serviço,	funcionário,	visitantes	fora	
das	normas	estabelecidas	neste	Regimento	Interno	está	sujeito	à	penalidade	de	nıv́el	04	(quatro).	

ARTIGO	27º.	Veıćulos	de	qualquer	natureza,	carretinhas	ou	caçambas	utilizados	para	retirada	de	
entulho	 não	 poderão	 impedir	 o	 trânsito	 pelas	 vias	 públicas,	 inclusive	 nas	 rotatórias.	 Sujeito	 o	
infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

ARTIGO		28º.	EW 	proibida	a	permanência	de	quaisquer	veıćulos		automotores	ou		não		(carretinhas,	
barcos,	 quadriciclos,	 motos	 e	 similares	 ou	 quaisquer	 peças	 de	 veı́culos)	 abandonados,	
estacionados	por	mais	de	07(sete)	dias	consecutivos,	sem	funcionamento	e	movimento,	gerando	
acúmulo	 de	 lixo,	 água	 ou	 mato	 sob	 ele	 ou	 em	 seu	 entorno,	 prejudicando	 o	 Vluxo	 de	 veıćulos,	
pedestres,	prestação	de	serviços	públicos	ou	em	situação	de	evidente	estado	de	decomposição	de	
sua	carroceria,	gerando	risco	 à	coletividade	e	 à	saúde	pública.	Sujeito	o	 infrator	 à	penalidade	de	
nıv́el	02(dois).	
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ARTIGO	 29º.	 Todos	 os	 veıćulos	 que	 circulam	 pelo	 condomıńio,	 de	 associados,	 visitantes,	
funcionários	e	prestadores	de	serviço,	devem	obedecer	 às	 leis	de	trânsito	do	Código	de	Trânsito	
Brasileiro	 e,	 em	 caso	 de	 violação,	 a	 administração	 pode	 proceder	 com	 a	 denúncia	 aos	 órgãos	
públicos	competentes	e	penalidades	administrativas.	

	 §	1º.	EW 	proibido	trafegar	com	veıćulo	em	velocidade	superior	a	30(trinta)	km/h	no	interior	
do	Residencial.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	04(quatro).	

	 §	2º.	EW 	proibido	a	condução	de	veıćulos	por	menores	de	idade	ou	pessoas	sem	habilitação.	
Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	04(quatro).	

	 §	3º.		EW 	proibido	estacionar	em	vias	públicas	onde	não	é	permitido	o	estacionamento	ou	
estacionar	em	cima	dos	passeios.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

	 §	4º.	EW 	proibido	estacionar	em	vias	públicas	na	contra	mão	da	direção.	Sujeito	o	infrator	à	
penalidade	de	nıv́el	02(dois).	

	 §	 4º.	 Em	 caso	 de	 infrações	 de	 terceiros	 (visitantes,	 prestadores	 de	 serviço	 ou	
funcionários)	,as	penalidades	serão	aplicadas	aos	associados	responsáveis	pelos	mesmos.	

CAPÍTULO	IV	-	DOS	ANIMAIS	DE	ESTIMAÇÃO	

ARTIGO	 30º.	 EW 	 permitida	 a	 criação	 de	 animais	 domésticos	 como	 cães,	 gatos	 e	 pássaros,	 que	
permaneçam	sob	estrita	vigilância.	

	 §	 1º.	 Proibido	 manter	 os	 animais	 em	 instalações	 inadequadas	 ou	 sem	 tratamento	 de	
dejetos	que	causem	mau	cheiro	ou	proliferação	de	insetos.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	
03(três).	

	 §	2º.	EW 	de	responsabilidade	do	associado	a	 limpeza	dos	dejetos	que	os	animais	vierem	a	
fazer	 nas	 áreas	 comuns	 do	 Residencial,	 devendo	 ser	 recolhido	 de	 imediato.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	
penalidade	de	nıv́el	03(três).	

	 §	 3º.	 EW 	 proibido	 o	 barulho	 incessante	 de	 animais	 de	 estimação	 por	 mais	 de	 3	 dias	
ininterruptos,	que	causem	incômodo	aos	vizinhos.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

ARTIGO	31º.	Os	cães	podem	circular	pelas	áreas	comuns	do	Residencial	com	guia	e	coleira	junto	
com	um	responsável	pelo	animal.	Em	caso	de	cães	de	guarda	de	grande	porte,	é	necessário	utilizar	
também	fucinheira.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).		

ARTIGO	32º.	EW 	proibido	manter	criação	de	bovinos,	eqüinos,	 caprinos	e	suıńos,	além	de	cobras,	
aranhas,	abelhas,	e	quaisquer	outros	insetos	ou	animais	que	possam	constituir	ameaça	aos	demais	
moradores	ou	mesmo	o	incômodo	de	mau	cheiro.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).		

	 §	1º.	Não	é	permitido	transitar	com	animais	de	grande	porte,	como	bois	e	cavalos,	dentro	
das	dependências	do	“Residencial”.		Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

ARTIGO	 33º.	 EW 	 proibido	 caçar	 pássaros	 ou	 animais	 silvestres	mediante	 qualquer	 artefato,	 seja	
visando	à	captura	ou	morte	do	animal	ou	destruir	ninhos,	abrigos	ou	criadouros	naturais.	Sujeito	o	
infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).		

ARTIGO	34º.	 EW 	 proibido	 colocar	 alimentos	 e	 bebidas	 para	 quaisquer	 animais	 nas	 vias	 públicas,	
passeios	ou	área	institucional.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	
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CAPÍTULO	V	-	DE	OUTRAS	PRÁTICAS	DE	CONVIVÊNCIA	

ARTIGO	35º.	EW 	proibido	lançar	resıd́uos	de	qualquer	natureza	em	vias	públicas,	área	institucional	
ou	passeios.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

ARTIGO	36º.	 	 Os	 associados	devem	 colocar	 os	 lixos	 em	 sacos	de	 lixo,	 no	dias	 de	 coleta	 de	 lixo	
(atualmente	segunda-feira,	quarta-feira	e	sexta-feira)	no	horário	de	07h	às	08h.	Sujeito	o	infrator	à	
penalidade	de	nıv́el	03(três).	

	 §	1º.	O	lixo	deverá	ser	acomodado	em	sacos	de	lixo,	não	permitindo	o	lixo	ser	colocado	em	
sacolas	plásticas.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

	 §	2º.	Caso	o	 imóvel	possua	 lixeira	 Vixada	no	passeio	com	altura	acima	de	1(um)	metro,	o	
lixo	 poderá	 ser	 colocado	 a	 partir	 das	 18h	 do	 dia	 anterior	 (domingo,	 terça	 e	 quinta).	 Sujeito	 o	
infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

	 §	3º.	No	caso	de	pequenos	entulhos	e	pequenas	podas,	deve-se	utilizar	sacos	de	ráVia	ou	
ração	 ou	 sacos	 de	 lixo	 que	 permitam	 a	 acomodação.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	 penalidade	 de	 nıv́el	
03(três).	

	 §	 4º.	 Caso	 o	 associado	 não	 possa	 fazer	 a	 acomodação	 do	 lixo	 nos	 dias	 e	 horários	
permitidos,	 	o	lixo	pode	ser	depositado	pelo	associado	na	área	de	coleta	de	lixo,	localizada	na	Rua	
Cinco,	que	Vicará	aberta	todos	os	dias,	de	07h	às	18h	todos	os	dias.	

ARTIGO	37º.	EW 	proibido	promover	queima	de	folhas,	resultante	de	varrição	ou	quaisquer	outros	
resıd́uos	ou	lixos.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	03(três).	

ARTIGO	38º.	EW 	proibido	cortar	ou	destruir	árvores	nas	áreas	comuns,	sem	autorização	prévia	dos	
órgãos	 Viscalizadores	 da	 Prefeitura	 de	 Lagoa	 Santa.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	 penalidade	 de	 nıv́el	
03(três).		

ARTIGO	39º.	Não	é	permitido	produzir	som	de	qualquer	espécie,	em	volume	acima	do	permitido	
pela	 Lei	Municipal	 3560/2014,	 que	 permite	 emissão	 de	 sons	 a	 70	 (setenta)	 decibéis	 durante	 o	
horário	diurno	e	60	(sessenta)	decibéis	durante	o	horário	noturno.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	
de	nıv́el	03(três).	

ARTIGO	 40º.	 Tratar	 com	 respeito	 e	 urbanidade	 funcionários	 e	 prestadores	 de	 serviço	 do	
Residencial,	bem	como	os	demais	associados.	Sujeito	o	infrator	à	penalidade	de	nıv́el	04	(quatro).		

ARTIGO	41º.	Proibido	utilizar	os	funcionários	do	Residencial	para	serviços	particulares	durante	o	
horário	 de	 trabalho	 dos	 mesmos,	 ou	 utilizando	 uniforme	 do	 Residencial.	 Sujeito	 o	 infrator	 à	
penalidade	de	nıv́el	03(três).	

CAPÍTULO	VI	-	DOS	DIREITOS	DOS	ASSOCIADOS	

ARTIGO	42º.	São	direitos	dos	associados:	

i. 			Usar	e	gozar	das	áreas	comuns	do	Residencial,	de	acordo	com	sua	destinação,	desde	que	
não	 impeça	o	mesmo	direito	aos	demais	associados,	 em	concordância	 com	a	Estatuto	
Social	de	Residencial	e	com	o	Regimento	Interno;	

ii. 		Examinar,	a	qualquer	tempo,	toda	a	documentação	Vinanceira,	administrativa	e	Viscal		do	
Residencial,	 sob	 a	 guarda	 da	 administração	 e/ou	 de	 empresa	 contratada,	 bem	 como	
solicitar	esclarecimentos	à	diretoria,	e	denunciar	quaisquer	irregularidades	ao	Conselho	
Fiscal	ou	outro	órgão	competente;	
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iii. 		Exigir	o	cumprimento	do	Estatuto	Social,	do	Regimento	Interno,	das	Assembleias	Gerais	,	
em	defesa	de	seus	direitos;	

iv. 	 	Alugar	imóvel,	transferir	ou	vender	os	lotes	e	imóveis,	caso	em	que	deverá	 informar	o	
nome	 do	 adquirente	 ou	 inquilino	 à	 administração,	 para	 seu	 conhecimento	 e	
providências.	 	Fica	obrigado	o	proprietário	em	caso	de	alienação	promover	a	quitação	
de	todos	os	débitos	existentes,	sob	pena	de	cobrança	judicial;	

v. 	 	O	interessado	na	compra	de	imóvel	do	Residencial	poderá	realizar	consulta	de	débitos		
do	 imóvel,	 desde	 que	 autorizado	 pelo	 Associado	 atual	 através	 de	 carta	 dirigida	 a	
administração.	

CAPÍTULO	VII	-	DOS	DEVERES	DOS	ASSOCIADOS.	

ARTIGO	43º.		São	deveres	dos	associados:	

i. 	 	Cumprir	as	determinações	da	Estatuto	Social	 ,	do	Regimento	Interno,	das	Assembleias	
Gerais	e	das	normas	estabelecidas	pela	Administração;	

ii. 	 	Zelar	pelo	patrimônio	do	Residencial,	Viscalizando	e	denunciando	possıv́eis	danos,	além	
de	indenizá-lo	quando	for	o	próprio	causador,	ou	por	este	responsável.	

iii. 	 Manter	 atualizado	 seu	 cadastro	 junto	 à	 administração	 do	 Residencial,	 comunicando	
qualquer	alteração,	no	prazo	máximo	de	15	dias.		

iv. 	 	Fornecer	cópia	de	contrato	em	caso	de	locação	de	imóveis	a	terceiros,	devendo	constar	
do	 mesmo,	 cláusula	 que	 os	 obrigue	 ao	 total	 cumprimento	 das	 normas	 estabelecidas	
pelo	Estatuto	Social	e	por	este	Regimento	Interno,	sob	pena	de	multa;	

v. 	 Não	 locar,	 ceder,	 emprestar	 seu	 imóvel,	 para	 Vins	 de	 temporadas,	 festas,	 eventos	 ou	
qualquer	tipo	de	relação	temporária	com	terceiros.	

CAPÍTULO	VIII	-	DAS	PENALIDADES	E	VALORES	

ARTIGO	44º.	As	infrações	previstas	neste	Regimento	Interno	poderão	ser	comprovadas	mediante	
testemunhas	de	pessoas	(associados,	 funcionários,	visitantes	e	prestadores	de	serviço),	podendo	
ser	funcionário	do	Residencial,	ou	mesmo	por	outros	tipos	de	provas	apresentadas	como	imagens	
em	foto	ou	vıd́eo.	

ARTIGO	45º.	As	infrações	serão	calculadas	e	punidas	da	seguinte	forma:	

i. 			As	classiVicadas	como	de	nıv́el	01	(um),	implicarão	em	multa	correspondente	a	25%		do	
valor	 da	 taxa	 de	 contribuição	 Vinanceira	 ordinária	 aprovada	 em	 assembléia	 geral,	
vigente	na	data	da	ocorrência.		

ii. 			As	classiVicadas	como	de	nıv́el	02	(dois),	implicarão	em	multa	correspondente	a	50%	da	
taxa	de	contribuição	Vinanceira	ordinária	aprovada	em	assembléia	geral,	vigente	na	data	
da	ocorrência.	

iii. 	 	 	As	classiVicadas	como	de	nıv́el	03	(três),	implicarão	em	multa	correspondente	a	100%	
do	 valor	 da	 taxa	 de	 contribuição	 Vinanceira	 ordinária	 aprovada	 em	 assembléia	 geral,	
vigente	na	data	da	ocorrência.	

iv. 		As	classiVicadas	como	de	nıv́el	04	(quatro),	implicarão	em	multa	correspondente	a	200%	
do	 valor	 da	 taxa	 de	 contribuição	 Vinanceira	 ordinária	 aprovada	 em	 assembléia	 geral,	
vigente	na	data	da	ocorrência.	
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	 §	 1º.	 Caberá	 à	 administração	 ou	 diretoria	 do	 Residencial	 notiVicar	 o	 infrator	 antes	 de	
aplicar	 a	 multa	 que	 lhe	 é	 devida,	 através	 de	 carta	 protocolada	 ou	 registrada,	 mencionando	 o	
dispositivo	deste	regimento	que	foi	infringido,	constado	data,	hora	e	local	e	prazo	para	solução	da	
infração.	

	 §	 2º.	 O	 associado	 infrator	 terá	 prazo	 de	 05(cinco)	 dias	 corridos	 para	 apresentação	 de	
ampla	defesa	escrita	à	Diretoria,	inclusive	com	a	exibição	de	documentos	e	oitiva	de	testemunhas.	

	 §	3º.	A	cobrança	da	multa	se	dará	mediante	cobrança	anexa	ao	boleto	bancário	 	do	mês	
posterior	e	será	considerada	despesa	extraordinária	do	associado	e	receita	do	Residencial.	

	 §	4º.	Em	caso	de	reincidência	da	mesma	infração	pelo	associado,	no	prazo	de	24	meses,	a	
infração	será	cobrada	em	dobro	a	cada	infração	cometida	direta	ou	indiretamente.	

DISPOSIÇÕES	TRANSITÓRIAS	

ARTIGO	 46º.	 Em	 nenhuma	 hipótese	 o	 Residencial	 responderá	 por	 qualquer	 dano	 ou	 evento	
fortuito	 dentro	da	propriedade	particular	 ou	mesmo	por	 furtos,	 roubos	 ou	qualquer	 outra	 ação	
que	venha	daniVicar	o	patrimônio	particular,	bem	como	não	se	responsabilizará	por	furto	ou	roubo	
de	bens	ou	veıćulos	estacionados	nas	vias	públicas	ou	dentro	das	propriedades	individuais.	

ARTIGO	47º.	Nos	casos	de	dúvida	de	interpretação	e	nos	casos	omissos	neste	regimento,	a	
questão	será	resolvida	em	reunião	da	diretoria	através	de	votação	simples	pelos	seus	integrantes.	

ARTIGO	48º.	As	normas	estabelecidas	neste	regimento	entram	em	vigor	imediatamente	após	seu	
registro	no	Cartório	de	Tıt́ulos	e	Documentos	da	Comarca	de	Lagoa	Santa	devendo,	em	seguida,	ser	
procedido	seu	registro	junto	ao	Cartório	de	Registro	de	Imóveis.	

Lagoa	Santa/MG,	21	de	novembro	de	2020.	

Diretor	Presidente	
ASSOCIAÇAnO	RESIDENCIAL	VILLAGE	DO	GRAMADO	
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