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“Regimento Interno do Clube Top Life” 
 

O presente regulamento foi criado para padronizar comportamentos e 
estabelecer regras e limites de convivência social, podendo ser alterado a qualquer 
tempo, caso haja necessidade de se adequar a novas situações. 
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CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º O presente Regimento Interno e os regulamentos que o compõem reger-se-ão 
pelas disposições da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com as alterações 
posteriores, inclusive, com o disposto nos artigos 1.331 a 1.356 do Novo Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), e têm por finalidade regular os 
direitos, deveres e obrigações dos condôminos, objetivando estabelecer harmoniosa 
vivência condominial.  

Art.2º Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes 
cessionários e locatários obrigam-se, por si, ao cumprimento das regras ora 
estabelecidas e responderão pessoalmente, inclusive, pelos atos praticados por 
familiares, visitantes, hóspedes e prestadores de serviço das unidades autônomas 
(domésticos e diaristas ou outros). 

Art. 3º O conserto ou substituição de qualquer equipamento ou instalação de uso 
comum que tenham sido danificados intencionalmente, ou por uso indevido, correrá 
por conta de quem os danificou.  

§ 1º Verificada a desídia em promover os reparos, e havendo prejuízo à utilização da 
área comum por qualquer outro condômino/morador, o Condomínio mandará 
consertar às suas expensas.  

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o Condomínio cobrará administrativamente os 
custos das obras de reparação daquele condômino/morador que efetivamente deu 
causa ao dano. 

§ 3º Havendo recusa, por parte do condômino/morador que deu causa ao dano, em 
ressarcir o prejuízo, o Condomínio deverá cobrar judicialmente a dívida. 

Art. 4º É assegurado ao Condomínio o direito de regresso contra os moradores 
proprietários, cessionários, usufrutuários, ou locatários – para ressarcir integralmente 
dos danos ou ônus que vier a sofrer por infração da lei, regulamentos, posturas, 
decorrentes de ato, comissivo ou omissivo, dolosa ou culposamente praticado por 
morador, empregados, hóspedes e convidados.  

Art. 5º Sugestões e reclamações deverão ser encaminhadas via formulário próprio, ou 
Livro de Ocorrências, disponíveis na Administração do Condomínio.  

Parágrafo Único. As ocorrências deverão ser submetidas ao Síndico e ao Conselho, 
para análise.  

Art. 6º É direito e dever de todo morador cooperar, de forma efetiva, para a integração 
e harmônica convivência comunitária, cabendo-lhe transmitir aos familiares, 
prestadores de serviço, hóspedes e visitantes a compreensão dos dispositivos e das 
condições previstas na Convenção, neste Regimento Interno, bem assim, das 
deliberações tomadas em Assembleias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias.  
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Art. 7º. O acesso de visitantes deverá ser precedido, necessariamente, de consulta 
aos respectivos moradores, por intermédio do interfone.  

Art. 8º A fixação de avisos, comunicados e convites nas áreas de uso comum, bem 
como a distribuição ou alocação de panfletos ou materiais, poderá ser feita, desde que 
autorizada pelo Síndico.  

§2º. É proibida a colocação de panfletos, materiais de propaganda, folders, ou 
comunicados pessoais nos quadros de avisos do Condomínio.  

Art. 9º O silêncio deverá ser observado de acordo com a legislação vigente, 
sujeitando-se o condômino/morador à penalidade prevista no parágrafo único do art. 
1.337 do Código Civil Brasileiro, ainda que a conduta antissocial tenha sido cometida 
por familiar, hóspede, visitante, ou prestador de serviço.  

Art. 10. A fim de preservar a ordem, o patrimônio e a integridade física de moradores e 
funcionários do Condomínio, é lícito a qualquer destes recorrer a todos os meios 
legais possíveis, inclusive solicitar auxílio policial, quando houver evidências da 
prática de crimes, de invasão, assim como de condutas indesejadas, tais como o 
consumo de substâncias proibidas, a ingestão abusiva de bebidas alcoólicas, a prática 
de atos obscenos ou atentatórios à moral e aos bons costumes etc;  

Art. 11. O Clube não assume responsabilidade por nenhum acidente ocorrido em suas 
dependências, originado por imprudência, imperícia ou negligência de sócios, de seus 
dependentes ou convidados. 

 

CAPÍTULO II – DOS DIREITOS 
 

DEVERES E PROIBIÇÕES 
 

Seção I – Dos Direitos 
 

Art. 12. São direitos dos condôminos, extensíveis aos cessionários, usufrutuários e 
locatários:  

I – examinar livros, arquivos contábeis e prestações de contas, mediante solicitação 
prévia, podendo, a qualquer tempo, requerer por escrito ao Síndico e ao Conselho 
Fiscal informações relativas à administração do Condomínio;  

II – propor modificações na Convenção do Condomínio e neste Regimento Interno, 
observados os requisitos legais ou normativos para apreciação, especialmente quanto 
ao quórum exigido em cada caso;  

III – comparecer às Assembleias Gerais, debater as questões alinhavadas no Edital 
de Convocação, suscitar questões de ordem e do debate das mesmas, participar 
ativamente, observadas as regras de boa convivência e o dever de urbanidade para 
com todos os presentes, votar e ser votado, observando-se o disposto neste 
regimento bem;  

Seção II – Dos Deveres 
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Art. 13. São deveres dos condôminos, igualmente exigíveis dos cessionários, 
usufrutuários, locatários, visitantes, hóspedes, prestadores de serviço das unidades 
autônomas:  

I – observar, nas dependências do Condomínio, a decência, a moral, os bons 
costumes, a cordialidade, a urbanidade e o respeito mútuo, devendo quaisquer 
queixas ser encaminhadas à Administração do Condomínio;  

II – tratar com respeito, dignidade e cordialidade todos os prestadores de serviço do 
Condomínio, ainda que contratados por intermédio de terceirizada;  

III – manter animais de estimação no colo ou com coleira e focinheira quando em 
trânsito nas dependências do Condomínio, assim como realizar imediatamente a 
limpeza de qualquer sujeira provocada pelo animal; 

IV – zelar pelo asseio, limpeza e organização do Condomínio e dependências de uso 

individual e comum; 

Art. 14. São deveres dos condôminos, igualmente exigíveis dos cessionários, 
usufrutuários e locatários:  

I – contribuir para as despesas gerais ordinárias, na forma fixada na Convenção,  

III – reparar ou substituir qualquer peça, aparelho, instalação ou objeto de uso comum, 
que tenha sido danificada por si, por familiares, visitantes, hóspedes ou prestadores 
de serviço das unidades autônomas, desde que se verifique nexo de causalidade 
entre o dano e a conduta, culposa ou dolosamente praticada por pessoa certa e 
determinada; 

III – manter a Administração do Condomínio informada de dados cadastrais 
atualizados;  

IV – fornecer à Administração do Condomínio, quando solicitado, os dados completos 
dos veículos que possuir; 

Seção III – Das Proibições 
 
Art. 15. É vedado a qualquer condômino ou morador:  

I -ingressar nas dependências do Clube, gramados ou jardins com qualquer animal 
irracional, não importando seu porte ou espécie. A condução de animais somente 
poderá ser feita na calçada externa pelo período exclusivo de deslocamento do 
condomínio a saída do clube, ficando ainda o morador responsável por recolher 
qualquer dejeto produzido pelo animal.  

II – utilizar ou permitir que terceiros utilizem móveis e objetos de decoração das áreas 
comuns para fins diversos daqueles para os quais foram destinados;  

III - utilizar ou permitir que terceiros utilizem as áreas de lazer do Condomínio fora dos 
horários ou em desconformidade com as regras estabelecidas por este Regimento;  

IV – fumar ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo nos halls sociais, 
salão de festas, home cinema, academia, salão de jogos, quadra squash, web space, 
SPA, brinquedoteca e na área da piscina, bem como nos recintos fechados das áreas 
de lazer e de uso comum; 

V – utilizar, sob qualquer pretexto, materiais de limpeza e conservação adquiridos pelo 
Condomínio, bem como ferramentas, escadas ou qualquer outro material de 
propriedade do Condomínio;  
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VI – contratar empregados do Condomínio, ainda que terceirizados, em horário de 
serviço, para a execução de serviços de manutenção e reparos em suas unidades 
autônomas;  

VII - fixar ou permitir a fixação de cartazes, faixas, materiais de propaganda, inclusive 
bandeiras, de conteúdo político-partidário, em qualquer local das áreas comuns do 
Condomínio; 

VIII – instalar qualquer tipo de antena individual na cobertura coletiva, no telhado e 
nas dependências do Condomínio; 

IX – instalar e operar rádios transmissores, aparelhos de telecomunicações, 
equipamentos eletrônicos, máquinas de força e qualquer outro que, por sua potência e 
demais especificações técnicas, possam interferir no funcionamento dos aparelhos 
eletrodomésticos, de recepção ou não, pertencentes aos demais;  

X – instalar qualquer equipamento que importe em prejuízo à estrutura dos espaços, 
ou que acarrete sobrecarga de energia capaz de comprometer seu fornecimento para 
o Condomínio;  

XI – depositar em situação de abandono objetos, utensílios, móveis, materiais de 
construção e/ou entulho, bicicletas, brinquedos, velocípedes, patins, patinetes etc. em 
qualquer área do Condomínio considerada de uso comum;  

XII – praticar ou permitir que qualquer pessoa pratique brincadeiras com bolas, 
bicicletas, patins, skates, patinetes, etc. na área comum do Condomínio, inclusive nas 
áreas destinadas às churrasqueiras, exceto na quadra poliesportiva, quando não 
estiver sendo usada, desde que não cause danos ao piso ou aos equipamentos ali 
instalados;  

XIII– pisar ou brincar nos canteiros dos jardins, bem como remover ou adicionar 
plantas sem a prévia autorização da Administração;  

XIV – soltar ou permitir a soltura de balões, de qualquer tamanho e espécie, nas 
dependências comuns do Condomínio;  

XV – soltar ou permitir a queima de fogos de artifício, de qualquer espécie, nas 
dependências comuns do Condomínio;  

XVI – utilizar equipamentos sonoros ou instrumentos musicais em volume 
incompatível com o dever de velar pelo sossego e tranquilidade alheios, notadamente 
no período noturno destinado ao sono, compreendido das 22h às 8h (horas), e em 
desacordo com a legislação em vigor;  

XVII – permitir a permanência de animais nas áreas de acesso e nas áreas de lazer e 
de uso comum. Excetua-se neste item a utilização de cão guia, quando comprovada a 
necessidade de sua utilização; 

Parágrafo único. Por ocasião das festividades natalinas e outras que a administração 
do condomínio julgar relevante, podendo esta estabelecer determinado padrão, 
admitir-se-á a instalação de enfeites luminosos, adornos e bandeiras nas sacadas e 
janelas das unidades autônomas;  
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CAPÍTULO III - DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMUM 

Seção I – Das Piscinas 
Art. 16.   O complexo aquático do Edifício Top Life Clube Residence é composto de 
piscina infantil, piscina adulto e piscina raiada.  

Art. 17. A utilização das piscinas é privativa dos moradores do Edifício Top Life Clube 
Residence, cada unidade autônoma terá direito a uma cota de utilização mensal de 
até 10 convites não cumulativos para seus visitantes e/ou convidados. 

Art. 18. O uso do complexo aquático está condicionado à apresentação do atestado 
médico dentro do prazo de validade. A obrigação vale para moradores, hospedes ou 
visitantes; 

§ 1º Serão aceitos atestados médicos de outros clubes.  

§ 2º. Pessoas com manchas visíveis na pele ou com rachaduras entre os dedos das 
mãos e dos pés deverão abster-se de utilizar as piscinas, até que os sinais e sintomas 
sejam investigados por médico habilitado, que indicará o tratamento, ou atestará boa 
saúde para fins de utilização de piscinas coletivas.  

§ 3º. É vedada a utilização das piscinas por pessoas com sintomas ou sinais 
aparentes típicos de doença infecto-contagiosa, inclusive gripes e resfriados.  

Art. 19. Para acesso às piscinas serão exigidos trajes de banho padrão. 

Art. 20. Crianças de até 12 (doze) anos somente poderão freqüentar as piscinas 
quando acompanhadas de responsável, legal ou eventual, totalmente capaz (maior de 
18 anos), nos termos do Código Civil Brasileiro em vigor.  

§ 1º Responsáveis legais são os pais ou tutores, ou os que detêm a guarda, ainda que 
provisória, do(s) menor(es).  

§ 2º Responsáveis eventuais são aqueles que, embora não detentores do poder 
familiar, encontram-se presumidamente na qualidade de prepostos dos responsáveis 
legais, seja por laços familiares, seja por vínculo empregatício.  

Art. 21. A piscina infantil destina-se a crianças de até 7 (sete) anos de idade.  

Parágrafo único. Em se tratando de criança com menos de 2 (dois) anos de idade 
completos, só poderá entrar na piscina infantil acompanhada de responsável, legal ou 
eventual, ainda que por força de vínculo empregatício, vedada a utilização da piscina 
raiada nesta hipótese.  

Art. 22. A piscina raiada destina-se ao público adulto, porém, crianças com mais de 7 
(sete) e até 12 (doze) anos de idade completos poderão utilizá-la, desde que com a 
supervisão do responsável, nos termos do art. 5 caput.  

Art. 23. As piscinas funcionarão todos os dias no período de 08 às 23 horas, exceto 
segunda-feira, quando será realizada manutenção;  

Parágrafo único. As piscinas, a critério da Administração, poderão ainda sofrer 
interdições excepcionais para a execução de serviços de manutenção inadiáveis, 
hipótese em que a interdição deverá ser devidamente sinalizada, ou comunicada aos 
moradores.  

Art. 24. É expressamente proibido o uso das piscinas após a utilização de qualquer 
tipo de óleos bronzeadores e similares, além de produtos químicos destinados à 
descoloração de pêlos. A utilização destes produtos dentro da área externa da piscina 
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é permitido, desde que, antes de utilizar a piscina utilize os chuveiros para retirar o 
produto;  

Parágrafo único. Não se enquadram na categoria de óleos bronzeadores os cremes 
hidratantes e/ou protetores solares, desde que comprovadamente sejam absorvidos 
pela pele e, ainda, desde que seja observado o prazo de carência, estipulado no 
rótulo ou bula do produto, para que sejam completamente absorvidos.  

Art. 25. É expressamente proibida a utilização das piscinas por prestadores de serviço 
do Condomínio ou de qualquer dos condôminos ou moradores.  

Art. 26. É vedada a utilização das piscinas por funcionários, ou empregados 
domésticos, excetuada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 6 ou quando 
houver necessidade comprovada de auxílio a idosos ou deficientes, com aprovação 
prévia da administração do condomínio.  

Art. 27. A guarda de roupas e objetos de valor nas adjacências das piscinas é de 
responsabilidade exclusiva dos respectivos proprietários.  

Art. 28. O Condomínio não se responsabilizará por acidentes de qualquer espécie 
decorrentes da inobservância aos preceitos constantes desta Seção, notadamente por   
afogamentos   e   suas   conseqüências,  bem  como   por  contaminações,   não 
obstante obrigar-se pela manutenção da qualidade da água das piscinas.  

Art. 29. É obrigatória a passagem pelo chuveiro antes de utilizarem a piscina. 

Art. 30. É expressamente proibido na área das piscinas:  

I - ingressar portando garrafas e/ou copos de vidro; 

II - brincadeiras nas piscinas tais como: empurrar ou carregar outra pessoa para atirá-
la na água, simular luta ou fingir afogamento; 

III – portar-se de maneira contrária à moral e aos bons costumes;  

IV - Não são permitidos os jogos de bolas no interior da piscina, bem como, ao seu 
redor; 

V – Qualquer tipo de alimentação na área da piscina ou em sua borda; 

VI – Beber nas bordas da piscina.  

Seção II – Da Brinquedoteca 
 

Art. 31.   A brinquedoteca, com todos os móveis, equipamentos e acessórios de que é 
composta, destina-se às crianças de até 9 (nove) anos de idade.  

Art. 32.   Os destinatários da brinquedoteca terão acesso às suas dependências 
desde que acompanhados de responsável, legal ou eventual, totalmente capaz (maior 
de 18 anos), nos termos do Código Civil Brasileiro em vigor. 

§ 1º Para ter acesso à brinquedoteca, no caso de não estar aberta e supervisionada 
pelo administrador do clube, o responsável deverá requisitar a chave na 
Administração.  

§ 2º O usuário a quem foi confiada a chave tem o dever de zelar para que crianças 
desacompanhadas de responsável, ou com mais de 9 (nove) anos de idade, inclusive, 
bem como para que crianças molhadas não tenham acesso às dependências da 
brinquedoteca, nem utilizem quaisquer objetos que a equipam.  
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§ 3º O uso compartilhado da brinquedoteca por mais de um responsável impõe a 
todos solidariamente o dever de zelar pela manutenção das instalações e  
equipamentos nas mesmas condições em que foram entregues.  

§ 4º Na hipótese de uso compartilhado, o usuário a quem foi confiada a chave da 
brinquedoteca, querendo se retirar, comunicará sua intenção aos demais usuários e, 
em seguida, providenciará para que a Administração substitua a responsabilidade de 
guarda da chave.  

§ 5º O(s) usuário(s) que se sub-rogar(em) na guarda da chave poderá(ão) solicitar 
que   a  Administração  realize  vistoria,   a  fim  de   se eximir(em)  da   
responsabilidade   por danos ou avarias.  

Art. 33. A brinquedoteca funcionará todos os dias das 08 às 23:30 horas 

Art. 34. Os danos causados nos equipamentos dos serão reparados por aquele que 
lhes deu causa, ou pelo condômino responsável pelo usuário.  

Art. 35. O Condomínio não se responsabilizará:  

I -  por   lesões   corporais   decorrentes   da   utilização   inadequada   de   qualquer   
brinquedo, objeto ou equipamento integrante da brinquedoteca;  

II – pela guarda de objetos, valores ou objetos de valor no interior da brinquedoteca, 
cuja responsabilidade é debitada exclusivamente ao usuário a que pertencerem.  

Art. 36. É expressamente proibido no interior da brinquedoteca:  

I – fumar ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo;  

II – ingerir bebidas alcoólicas;  

III – a exibição de programas ou   a   reprodução   de   mídias,   cujos   conteúdos   
não sejam destinados ao público infantil;  

IV - ingressar molhado; 

V - ingressar portando garrafas e/ou copos de vidro; 

VI – Retirar qualquer brinquedo ou material do interior da mesma. 

Seção III – Do Web Space 
 
Art. 37. O web space, composto por 6 (seis) desk-tops interligados em rede, destina-
se ao público adulto e crianças maiores 10 (dez) anos de idade, e é de utilização 
privativa dos moradores. 

Parágrafo único. Menores 10 anos de idade só poderão utilizar os computadores 
acompanhados dos pais ou responsáveis, desde que estejam dividindo a mesma 
maquina; 

Art. 38. O web space funcionará diariamente de 08 às 23 horas  

Art. 39. Serão destinados apenas 2 (dois) computadores, que poderão ser utilizados 
para jogos.  

Art. 40. Havendo espera para utilização dos computadores, o limite de uso será de 30 
(trinta) minutos; 

Art. 41. Não é permitida a instalação de programas de qualquer natureza nos 
computadores; 
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Art. 42. Recomenda-se a utilização de pendrives ou similares, evitando-se salvar 
arquivos pessoais no hard disc (HD) dos computadores de uso coletivo.  

Parágrafo único. O Condomínio não se responsabilizará por prejuízos causados aos 
usuários em decorrência do descarte, na forma do parágrafo anterior, de arquivos 
gravados no HD dos computadores.  

Art. 43. É expressamente proibido no interior dos espaços definidos nesta Seção:  

I – a execução de arquivos de áudio, senão com a utilização de fones de ouvido;  

II – o acesso a páginas com conteúdos pornográficos; 

III – fumar ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo;  

IV – a ingestão de bebidas;  

V – o consumo de alimentos.  

Art. 44. Os danos causados nos equipamentos dos serão reparados por aquele que 
lhes deu causa, ou pelo condômino responsável pelo usuário.  

Seção IV – Do Salão de Jogos 
 
Art. 45. O salão de jogos adulto, composto por 01 (uma) mesa de sinuca e 2 (duas) 
mesas com 04 (quatro) cadeiras cada uma, destina-se ao público adulto, assim 
considerados os maiores de 18 (dezoito) anos, e é de utilização privativa dos 
moradores, seus convidados e hóspedes.  

Parágrafo único. Menores entre 14 e 18 anos de idade poderão permanecer no salão 
de jogos desde que acompanhados do responsável.  

Art. 46. Havendo espera para utilização dos aparelhos, o limite será de uma partida 
por usuário.  

Art. 47. O salão de jogos infantil, composto por 01 (uma) mesa de ping pong e 2 
(duas) mesas de pinbolim destina-se ao público adulto e crianças maiores 7 anos de 
idade, e é de utilização privativa dos moradores, seus  convidados e hóspedes.  

Art. 48. Havendo espera para utilização dos aparelhos, o limite será de uma partida 
por usuário.  

Art. 49. O salão de jogos funcionará diariamente das 08 às 23 horas.  

Art. 50. Os danos causados nos equipamentos serão reparados por aquele que lhes 
deu causa. Nas hipóteses de utilização por menores de 18 anos, o ônus da reparação 
recairá sobre os respectivos pais ou responsáveis legais.  

Art. 51. É expressamente proibida:  

I – promover algazarra que perturbe os moradores e demais usuários;  

II –  colocar copos e garrafas sobre as mesas de jogos; 

III – ingressar portando garrafas ou copos de vidro;  

IV –  fumar e/ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo;  

V –  portar-se de maneira contrária à moral e aos bons costumes. 

VI – qualquer tipo de alimentação, exceto petiscos no salão de jogos adulto.   

Seção V – Dos Espaços Receptivos 
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Art. 52. Para fins deste regimento interno, são designados espaços receptivos do 
Edifício Top Life Clube Residence os salões de festas, home cinema/espaço gourmet 
e a churrasqueira.  

Art. 53. Os espaços receptivos destinam-se à promoção de pequenas atividades 
sociais, festas, recepções e aniversários, sendo vedada sua utilização para atividades 
político-partidárias, religiosas, profissionais, mercantis, jogos considerados “de azar”, 
festas com cobrança de ingresso, festas abertas ao público e ensaios de grupos 
musicais.  

Parágrafo único. É obrigatória a permanência do morador que efetuou a reserva do 
espaço receptivo durante sua utilização.  

Art. 54. A solicitação para uso dos espaços receptivos constitui prerrogativa exclusiva 
dos proprietários dos apartamentos do Condomínio dotados de capacidade civil plena.  

Art. 55. A solicitação de qualquer espaço receptivo deverá ser efetuada 
antecipadamente a administração, mediante preenchimento de formulário próprio, 
contendo declaração   de   que   tem conhecimento do(s) regulamento(s) que rege(m) 
o uso do(s) espaço(s) a ser(em) reservado(s).  

§ 1º A reserva será concedida para o dia solicitado, não importando o período de 
utilização, exceto para o home cinema que terá 3 (três) períodos pré definidos para 
utilização.  

§ 2º Para cada um desses espaços receptivos, será criada lista de espera para 
eventual cancelamento de reserva.  

Art. 56. O requisitante deverá entregar, com antecedência de 24 horas, na 
administração do clube a lista dos convidados e dos empregados contratados para o 
evento.  

Art. 57. A título de ressarcimento das despesas decorrentes do uso, será cobrada:  

I – taxa de uso do salão de festas, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do 
salário mínimo vigente; 

II – taxa de uso da churrasqueira, equivalente a 3% (três por cento) do valor do salário 
mínimo vigente; 

III – taxa de uso do home cinema/espaço gourmet, equivalente a 2% (dois por cento) 
do valor do salário mínimo vigente; 

IV – taxa de uso da hidromassagem, equivalente a 2% (dois por cento) do valor do 
salário mínimo vigente; 

§ 1º As taxas de uso de que tratam os incisos I, II, III e IV serão pagas separadamente 
da taxa condominial ordinária do mês subseqüente a reserva, devidamente 
discriminada em boleto bancário.  

§ 2º Em caso de desistência da reserva para uso do respectivo espaço, esta deverá 
operar-se antes do evento para o qual se fez a reserva – em até 7 (sete) dias para o 
salão de festas e churrasqueira, e para o cinema em até 24 (vinte quatro) horas.  

§ 3º As reservas efetuadas para data com prazo inferior aos mencionados no 
parágrafo anterior não isentará o solicitante da cobrança das taxas respectivas, em 
caso de cancelamento.  

§ 4º Não será permitida a reserva de mais de um espaço receptivo em um mesmo dia 
para a mesma unidade. 
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§ 5º O morador só poderá efetuar uma reserva se não houver outra programada para 
a sua unidade no mesmo espaço receptivo. 

Art. 58. A cessão de cada espaço receptivo está condicionada à assinatura, por parte 
do requisitante, de um termo de responsabilidade, onde ficará expressamente 
consignado haver recebido as referidas dependências em perfeitas condições e,   
ainda,   que  assumirá   integralmente   o   ônus   de   quaisquer   danos   que   
venham a ocorrer, inclusive aqueles causados por familiares, convidados e pessoas 
contratadas.  

Art. 59. É proibido efetuar perfurações em paredes, ou a adoção de qualquer medida 
ou atitude que afete a higiene, a estética, a estrutura e a conservação do salão de 
festas, das churrasqueiras   e   do   home cinema/espaço   gourmet,   bem  como   
remover   os equipamentos de propriedade do Condomínio (mesas, cadeiras, freezer, 
microondas, etc, do respectivo espaço).  

Parágrafo único. Será permitida a redistribuição das mesas e cadeiras do Salão de 
Festas.  

Art. 60. É proibida a utilização de fitas adesivas ou cola quente nas paredes e/ou no 
teto dos espaços receptivos.  

Art. 61. Eventuais danos causados ao salão de festas, às churrasqueiras, ao 
cinema/espaço gourmet, às mobílias, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletro-
portáteis e demais utensílios, objetos, pertences e instalações de propriedade do 
Condomínio correrão por conta e responsabilidade do requisitante, que pagará pelos 
reparos e/ou reposições, mediante apresentação, pela Administração, da respectiva 
nota fiscal e/ou recibo.  

§ 1º Para exigir o ressarcimento dos danos de que trata o caput, a Administração do 
Condomínio deverá apresentar o menor dos valores obtidos em coleta de preços de, 
no mínimo, 3 (três) fornecedores que atendam, em qualidade e quantidade, o(s) 
reparo(s) e/ou reposição(ões) exigidos.  

§ 2º A recusa no pagamento, ou sua demora por mais de quinze dias, a partir da data 
da notificação relativa ao ressarcimento das despesas havidas com a reparação dos 
danos causados, acarretará no acréscimo de 20% (vinte por cento) incidente sobre o 
montante apurado – a ser revertido, em caráter obrigatório, para o Fundo de Reserva 
– e a cobrança judicial do débito, com pagamento de custas e honorários 
advocatícios, bem como a perda do direito de requisição de qualquer dos espaços 
receptivos até o cumprimento das obrigações.  

Art. 62. Após as 22 (vinte e duas) horas, deverão ser reduzidos o barulho e o som de 
aparelhos de modo a não incomodar os demais moradores.  

Art. 63. O requisitante assumirá, para todos os efeitos legais, a responsabilidade pela 
manutenção do respeito e das boas normas de conduta e convivência social no 
decorrer das atividades festivas, inclusive no que tange ao comportamento dos seus 
convidados, dentro ou fora do espaço receptivo reservado.  

Art. 64. Nas festas tradicionais, assim entendidas as alusivas a Natal, Ano Novo, 
Carnaval, Páscoa, São João, Dias das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças, o uso 
dos espaços receptivos será reservado, preferencialmente, ao Condomínio.  

Parágrafo único. Caso a Administração delibere por não utilizar tais espaços 
receptivos em alguma(s) dessas ocasiões, deverá dar ciência aos condôminos, 
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mediante circular, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à data 
em que o evento se realizaria.  

Art. 65. É proibido:  

I – promover algazarra que perturbe os moradores e demais usuários;  

II – fumar e/ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo;  

III – portar-se de maneira contrária à moral e aos bons costumes.  

IV- Montagem ou instalação de brinquedos infantis, infláveis e carrinhos de lanches, 
na área comum do clube, estes só poderão ser montados na parte interna do salão de 
festas, em caso de reserva, conforme prevê o Art. 55. 

Subseção I – Do salão de festas 
 
Art. 66. Os eventos a serem realizados no salão de festas não deverão se estender 
após as 00 horas, sendo que após este horário as luzes serão desligadas 
automaticamente. 

Art. 67. O salão de festas destina-se à promoção de eventos, na forma prevista no Art. 
53 deste Regimento.  

Art. 68. Os eventos a se realizarem no salão de festas destinar-se-ão à recepção de, 
no máximo, 100 pessoas.  

Art. 69. O requisitante poderá retirar as chaves do salão de festas na Administração a 
partir das 10 (dez) horas do dia reservado para a realização do evento, ou na véspera, 
se outro evento não estiver em andamento.  

§ 1º Na entrega das chaves, o administrador, em conjunto com o requisitante, 
vistoriará o espaço, procedendo-se a conferência das peças decorativas, 
eletrodomésticos e demais objetos que o equipam, registrando o resultado no verso 
do termo de responsabilidade.  

§ 2º As chaves poderão ser devolvidas a administração ou ao porteiro, mediante 
vistoria e termo de recebimento, no dia subseqüente à realização do evento.  

§ 3º Na hipótese do parágrafo  anterior,   em  havendo   reserva   para   utilização   do 
salão de festas nessa mesma data, a devolução das chaves deverá ocorrer  
impreterivelmente até as 8 (oito) horas.  

Art. 70.  Os brinquedos infantis, infláveis e carrinhos de lanches, somente poderão ser 
montados na parte interna do referido espaço.  

Subseção II – Do Home Cinema/ Espaço Gourmet 
 
Art. 71.   O home cinema é composto de uma sala de cinema e seus equipamentos e 
um espaço gourmet e é de uso privativo dos moradores, seus convidados e hóspedes.  

Art. 72. A utilização deste espaço está condicionada ao agendamento prévio junto a 
administração do condomínio; 

Art. 73. O Home Cinema funcionará em três horários assim definidos: 08:00 as 11:00 
hs; 11:30 as 17:00 hs; 17:30 as 23:30 hs 

Art. 74. Somente o proprietário investido de capacidade civil plena poderá fazer 
reserva desse espaço, mediante preenchimento de formulário próprio.  

Art. 75. Não será permitida a operação de equipamentos por menores de 16 anos; 
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Art. 76. A administração poderá interromper a sessão a qualquer hora, caso seja 
necessário; 

Art. 77. No interior do home cinema é expressamente proibido:  

I – o consumo de quaisquer tipos de bebidas;  

II - a execução de filmes de conteúdo sexual, erótico ou pornográfico;  

III – fumar ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo.  

IV – Mudar as poltronas do cinema do lugar e colocar os pés sobre as mesmas. 

Art. 78. O morador que efetuou a reserva ficará responsável por quaisquer danos nos 
móveis e equipamentos do home cinema/ espaço gourmet até a sua desocupação.  

§ 1º A desocupação do espaço definido nesta Seção deverá ser comunicada 
imediatamente a administração do condomínio.  

§ 2º É lícito ao morador que efetuou a reserva solicitar ao Porteiro ou Zelador(a) que  
ligue   e   desligue   os   equipamentos,   cabendo   ao   Condomínio   treiná-los   para 
esse fim.  

§ 3º Verificado dano decorrente de conduta dolosa ou culposamente praticada no 
decorrer na utilização dos espaços, o Condomínio notificará o responsável pela 
reserva, a fim de que promova o reparo ou a substituição, ou, ainda, para ressarci-lo 
das respectivas despesas.  

§ 4º Cumpre, pois, ao responsável pela reserva abster-se de manusear os 
equipamentos ou alterar suas configurações originais, bem como coibir que terceiros o 
façam, sob pena de responsabilidade civil.  

Subseção III – Das churrasqueiras 
 
Art. 79. A churrasqueira funcionará em dois horários assim definidos: 10:00 hs as 
16:00 hs e de 17:00 hs as 22:00 hs, sendo que após este horário as luzes serão 
desligadas automaticamente. 

Art. 80. Os eventos a se realizarem em qualquer das churrasqueiras destinar-se-ão à 
recepção de, no máximo, 50 pessoas.  

Art. 81. A liberação do espaço o administrador, em conjunto com o requisitante, 
vistoriará o espaço, procedendo-se a conferência das peças decorativas, 
eletrodomésticos e demais objetos que o equipam, registrando o resultado no verso 
do termo de responsabilidade.  

Art. 82. É proibida a remoção, sob qualquer pretexto, de moveis, utensílios ou 
equipamentos destinados a churrasqueira.  

Seção VI – Do Playground 
 
Art. 83. Os brinquedos terão por destinatários crianças menores de 10 (dez) anos de 
idade exclusivamente.  

Art. 84. O Playground funcionará diariamente de 08 às 23 horas  

Seção VII – Da Sala de Ginástica, Sauna,SPA e Hidromassagem 
 
Art. 85. A utilização dos espaços definidos nesta Seção exceto a sala de ginástica é 
privativa dos moradores, hóspedes e convidados, sendo vedada aos empregados.  
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Art. 86. O morador interessado em fazer uso de quaisquer dos espaços definidos 
nesta Seção deverá solicitar a abertura a administração do condomínio, exceto a 
academia que permanecerá aberta de 08:00h as 23:30h.  

Art. 87. É proibido:  

I – promover algazarra que perturbe os moradores e demais usuários;  

II – consumir alimentos e/ou bebidas alcoólicas;  

III - ingressar portando garrafas e/ou copos de vidro;  

IV – fumar e/ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo;  

V – portar-se de maneira contrária à moral e aos bons costumes.  

Subseção I – Da sala de ginástica 
 
Art.  88. O horário de funcionamento da Sala de Ginástica é das 8 às 23 horas.  

Art. 89. É expressamente proibida:  

I – a utilização dos equipamentos por menores de 15 (quinze) anos de idade, 
ressalvados os casos de prescrição médica.  

II – a utilização de aparelho sonoro em volume que provoque desconforto aos demais 
usuários e moradores.  

III – a utilização do espaço por visitantes. 

Parágrafo único. Cumpre aos responsáveis a responsabilidade de orientar os jovens 
menores de 18 (dezoito) e maiores de 15 (quinze) de idade sobre o uso dos 
aparelhos.  

Art. 90. Os menores, com idade entre 15 e 18 anos, para utilizarem a sala de 
ginástica, devem apresentar ao  Condomínio autorização   expressa   e   por   escrito 
dos pais ou responsáveis legais.  

Art. 91. Os usuários da sala de ginástica deverão usar trajes e calçados adequados 
para a realização dos exercícios físicos, sendo vedado uso de trajes de banho e 
outros considerados inadequados.  

Art. 92. Cabe a cada usuário total responsabilidade quanto ao risco da atividade física 
sem uma prévia avaliação médica, não cabendo ao Condomínio qualquer 
responsabilidade quanto às conseqüências que possam advir de lesões atribuídas ou 
não aos excessos cometidos durante a realização dos exercícios.  

Art. 93. É vedada a marcação de horário para uso da sala de ginástica; o critério 
adotado será por ordem de chegada.  

Art. 94. Havendo espera para utilização dos aparelhos, o limite será de 45 (quarenta e 
cinco) minutos por usuário para aparelhos como esteiras e bicicletas.  

Art. 95. É obrigatório o uso de toalhas para utilização dos aparelhos, visando a higiene 
e a preservação dos aparelhos.  

Parágrafo único. Após a utilização dos equipamentos móveis, tais como pesos e 
colchonetes, estes devem ser colocados em seus respectivos lugares, mantendo-se a 
organização da sala de ginástica.  

Art. 96. O Condomínio está isento da obrigação de contratar profissional para a 
academia.  
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Art. 97. Qualquer usuário poderá contratar profissionais de Educação Física ou de 
Fisioterapia particular, não recaindo sobre o Condomínio qualquer ônus ou custo 
trabalhista sobre tal contratação.  

Parágrafo único. O profissional deverá assinar termo de declaração de ausência de 
vínculo empregatício com o Condomínio.  

Art. 98. Ao se retirar da sala de ginástica, o usuário, verificando que não há mais 
ninguém no recinto, deverá comunicar esse fato ao administrador ou ao porteiro.  

Art. 99. É proibido:  

I – promover algazarra que perturbe os moradores e demais usuários;  

II – consumir alimentos e/ou bebidas alcoólicas;  

III - ingressar portando garrafas e/ou copos de vidro;  

IV – fumar e/ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo;  

V – portar-se de maneira contrária à moral e aos bons costumes.  

Subseção II – Da sauna e SPA  
 

Art. 100. O horário de utilização dos espaços definidos nesta subseção é de 8 às 23 
horas.  

Art. 101. O morador interessado em utilizar a sauna deverá solicitar ao administrador 
que sejam ligados os equipamentos.  

Parágrafo único. Ao se retirar, o usuário, verificando que não há ninguém nas 
dependências dos espaços definidos nesta subseção, deverá comunicar  esse  fato ao 
administrador ou ao porteiro.  

Art. 102. É proibida a utilização dos espaços definidos nesta subseção por menores 
de 16 (dezesseis) anos desacompanhados dos pais ou responsáveis.  

Art. 103. Nas dependências da sauna e do SPA é proibido o uso de aparelhos de 
barbear ou de depilação.  

Art. 104. Os usuários deverão usar trajes adequados ao ambiente.  

Parágrafo único. É recomendado o uso de chinelos dentro da sauna, para melhor 
higiene não sendo permitido subir nos degraus da sauna com os chinelos. 

Art. 105. O Condomínio fica isento de qualquer responsabilidade por usuários que 
freqüentarem a sauna sem adequada orientação médica, alertando ser 
desaconselhado o seu uso por pessoas hipertensas, convalescentes ou com  
problemas cardiovasculares.  

Art. 106. É expressamente proibida:  

I – promover algazarra que perturbe os moradores e demais usuários;  

II – consumir alimentos e/ou bebidas alcoólicas;  

III - ingressar portando garrafas ou copos de vidro;  

IV – fumar e/ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo;  

V – portar-se de maneira contrária à moral e aos bons costumes.  
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Subseção III – Da Hidromassagem 
 

Art. 107. A utilização deste espaço está condicionada ao agendamento prévio junto a 
administração do condomínio; 

Art. 108. A Hidromassagem funcionará em quatro horários assim definidos: 10:00 hs 
as 13:00 hs; 15:00 hs as 18:00 hs;  e de 20:00hs as 23:00hs. 

Art. 109. A título de ressarcimento das despesas decorrentes do uso de água será 
cobrada a taxa de uso, equivalente a 2% (dois por cento) do valor da menor taxa de 
condomínio ordinária vigente;  

§ 1º As taxas de uso será paga juntamente com a taxa condominial ordinária do mês 
subseqüente a reserva, devidamente discriminada em boleto bancário.  

§ 2º Em caso de desistência da reserva para uso do respectivo espaço, esta deverá 
operar-se antes do evento para o qual se fez a reserva em até 24 (vinte quatro) horas. 

§ 3º As reservas efetuadas para data com prazo inferior aos mencionados no 
parágrafo anterior não isentará o solicitante da cobrança das taxas respectivas, em 
caso de cancelamento.  

Art. 110. É proibida a utilização dos espaços definidos nesta subseção por menores 
de 16 (dezesseis) anos desacompanhados dos pais ou responsáveis.  

Art. 111. Os usuários deverão usar trajes adequados ao ambiente.  

Art. 112. É expressamente proibida:  

I – promover algazarra que perturbe os moradores e demais usuários;  

II – consumir alimentos e/ou bebidas alcoólicas;  

III - ingressar portando garrafas ou copos de vidro;  

IV – fumar e/ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo;  

V – portar-se de maneira contrária à moral e aos bons costumes.  

 

Seção VIII – Quadra Poli esportiva, campo de futebol, quadra de tênis e 
quadra de squash 

 

Subseção I - Quadra Poli esportiva 
 

Art. 113. O horário de utilização dos espaços definidos nesta subseção é de 8:00 hs 
às 23:00 hs horas.  

Art. 114.  A quadra poliesportiva destina-se preferencialmente à prática dos esportes 
de vôlei, basquete e futebol de salão, peteca. Enquanto não estiver sendo utilizada e a 
critério da administração do condomínio, poderá ser permitido o uso de patins, skate, 
bicicletas, desde que não cause danos ao piso ou aos equipamentos ali instalados.  

Art. 115. Sempre que houver pessoas de fora esperando a vez para jogar a quadra 
poliesportiva deverá ser obrigatoriamente liberada p,elos usuários após 30 minutos de 
utilização.  

Subseção II – Campo de futebol 
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Art. 116. O horário de utilização do espaço definido nesta subseção é de 8:00 hs às 
23:00 hs.  

Art. 117. O campo de futebol destina-se exclusivamente à prática do futebol.  

Art. 118. Sempre que houver pessoas de fora esperando a vez para jogar o campo de 
futebol deverá ser liberado pelos usuários após 30 minutos de utilização.  

Art. 119. O campo de futebol não poderá ser alugado para times de fora do 
Condomínio.  

Art. 120. Para que se realizem jogos coletivos, será permitida a participação de dois 
convidados por residência com a obrigatória presença dos condôminos responsáveis 
por estes. Esta cláusula somente será utilizada para viabilizar a eventual realização 
dos mesmos, nos casos em que não haja número suficiente de participantes. 
Prevalecendo sempre, que a utilização prioritariamente é dos condôminos, quando da 
demonstração do desejo de participar do jogo. 

Art. 121. Os participantes das partidas (jogadores e torcedores), deverão respeitar a 
vizinhança e condôminos, assim como qualquer outra pessoa, não fazendo uso de 
palavras agressivas ou de baixo calão, nem tão pouco com agressões físicas dando 
um bom exemplo de cidadania e educação. 

Art. 122. Em caso de professor contratado pelo condômino/locatário, o mesmo deverá 
apresentar declaração com firma reconhecida, alegando não haver vínculo 
empregatício com o condomínio, bem como declaração do condômino de contrato 
formado para àquela prestação de serviços entre as partes, (condômino e professor) 
não cabendo em hipótese alguma, co-solidariedade. Modelo disponível na 
Administração. 

Art. 123. É proibida a permanência de pessoas em estado visivelmente anormal, por 
uso de álcool ou substâncias ilícitas. 

Art. 124. Não é permitida a presença de animais domésticos nas dependências do 
campo. 

Art. 125. Em caso de chuvas até 24 horas antes da realização da partida a mesma 
poderá ser suspensa, por questões de conservação do gramado. 

Subseção III – Quadra de tênis 
 

Art. 126. O horário de utilização do espaço definido nesta subseção é de 8:00 hs às 
23:00 hs.  

Art. 127. A quadra de tênis destinam-se exclusivamente ao jogo de tênis.  

Art. 128. É terminantemente proibido jogar bola, andar de bicicleta, de patins ou de 
skate na quadra de tênis e o descumprimento dessa proibição sujeita o infrator, além 
do pagamento de multa, ao pagamento de indenização pelo concerto do dano 
causado ao piso das quadras.   

Art. 129. A quadra de tênis só podem ser utilizadas com calçado apropriado.    

Art. 130. A duração das partidas será de um set curto, terminando em sete, caso haja 
tenistas aguardando a vez. 

Parágrafo único. Antes do início das partidas será permitido o aquecimento dos 
tenistas através do “bate-bola” cuja duração deverá ter no máximo 10 (dez) minutos. 
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Art. 131. Os condôminos e moradores interessados em tomar aulas de tênis poderão 
contratar particularmente um professor de tênis para ministrá-las, porem, neste caso, 
deverão submete-se às mesmas regras de utilização da quadra. Ou seja, não haverá 
reserva antecipada de quadra para aulas de tênis.   

Subseção IV – Quadra de squash 
 

Art. 132. O horário de utilização do espaço definido nesta subseção é de 8:00 hs às 
23:30 hs.  

Art. 133. As quadras de squash destinam-se exclusivamente ao jogo de squash.  

Art. 134. É terminantemente proibido jogar bola, andar de bicicleta, de patins ou de 
skate na quadra de squash e o descumprimento dessa proibição sujeita o infrator, 
além do pagamento de multa, ao pagamento de indenização pelo concerto do dano 
causado ao piso da quadra.   

Art. 135. A quadra de squash só podem ser utilizadas com calçado apropriado.    

Art. 136. A duração das partidas será de um set curto, terminando em sete, caso haja 
um jogador aguardando a vez. 

Parágrafo único. Antes do início das partidas será permitido o aquecimento dos 
jogadores através do “bate-bola” cuja duração deverá ter no máximo 5 (cinco) 
minutos. 

Art. 137. Os condôminos e moradores interessados em tomar aulas de squash, 
poderão contratar particularmente um professor para ministrá-las, porem, neste caso, 
deverão submete-se às mesmas regras de utilização das quadras. Ou seja, não 
haverá reserva antecipada de quadra para aulas de squash.   

 

Seção IX– Garagem Band 
 

Art. 138. O horário de utilização do espaço definido nesta subseção é de 8:00 hs às 
23:00 hs.  

Art. 139. É proibido:  

I – promover algazarra que perturbe os moradores e demais usuários;  

II – fumar e/ou portar acesos cigarro, charuto, narguilé ou cachimbo;  

III – portar-se de maneira contrária à moral e aos bons costumes.  

Seção X – Estacionamento 
  

Art. 140. O estacionamento principal do Clube é composta por 17 vagas de veículos 
exclusivas para visitantes e rotativas sendo o período máximo de 24 horas de 
permanência do veículo, após completar este número os portões serão fechados e só 
poderá entrar um novo veículo após a saída de outro e assim sucessivamente. 

Art. 141. O Condomínio Top Life não se responsabiliza por danos materiais em 
veículos no estacionamento. 

Art. 142. O Condomínio Top Life não se responsabiliza por objetos deixados no 
interior dos veículos. 



 

19 
 

Art. 143. É dever do motorista conduzir seu veículo a velocidade máxima de 10 km/h 
no interior do estacionamento, tendo o cuidado com as crianças. 

CAPÍTULO IV - DAS PENALIDADES 
 
Art. 144. O descumprimento de qualquer artigo deste Regimento Interno, por si ou por 
qualquer familiar, hóspede, visitante, ou prestador de serviço, sujeitará o infrator ou 
responsável:  

I – a uma advertência, por escrito ou verbal quando da urgência, se não advertido o 
mesmo condômino ou morador nos últimos 12 (doze) meses que antecederam a data 
em que ocorreu o fato;  

II – a imposição de multa equivalente de 1/10 (um decimo) a 5 (cinco) vezes o valor da 
menor taxa condominial ordinária vigente e suspensão por 3 meses de reservas aos 
espaços pagos, em caso de reincidência qualificada pela reiteração de idêntica 
conduta, omissiva ou comissiva, contrária ao disposto neste Regimento, pelo que já 
foi ao mesmo condômino ou morador imposta penalidade de advertência. 

§  1º As notificações de imposição de multas serão subscritas pelo Síndico Geral;  

§ 2º A reincidência, qualificada ou não, persistirá, enquanto causa de agravamento 
das sanções pecuniárias previstas no inciso II, durante 5 (cinco) anos;  

§ 4º Em caso de dano, o condômino responsável ficará obrigado a efetuar os reparos 
necessários ou reembolsar o Condomínio das despesas em que tiver incorrido com a 
reposição de área ou objetos danificados, além de eventuais custas e honorários 
advocatícios no caso de ação judicial; 

§ 5º As multas aplicadas serão cobradas juntamente com a mensalidade do 
condomínio no primeiro mês após a sua a aplicação; 

§ 6 º Do ato impositivo de penalidades cabe o pedido de reconsideração ao Conselho 
Fiscal no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de notificação da mesma; 

§ 7 º O pedido de reconsideração, não tem efeito suspensivo sobre as multas, que 
devem ser pagas normalmente, quando cobradas. Caso o Conselho Fiscal considere 
um multa improcedente, o valor da mesma será devolvida ao responsável. 

CAPÍTULO V - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO 
 
Art. 145. O Síndico, em caráter de urgência, poderá contratar bens ou serviços 
considerados inadiáveis, a fim de permitir a plena utilização da área comum do Clube, 
conforme definida por este Regimento, independentemente de aprovação prévia da 
Assembléia, desde que haja saldo disponível em caixa, excluído o fundo de reserva, 
cuja destinação e uso encontram-se definidos na Convenção.  

§ 1º Consideram-se bens todos os equipamentos mecânicos, elétricos ou 
eletroeletrônicos que equipam as áreas de uso comum ou de lazer.  

§ 2º Consideram-se serviços urgentes aqueles destinados à conservação e 
manutenção das áreas de uso comum e dos móveis e acessórios que as equipam, 
cujo adiamento na adoção das providências cabíveis importe em manifesto e 
prolongado prejuízo na plena utilização deles.  
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§ 3º O limite para ordenação de despesa para os fins descritos no caput corresponde 
a 10 (dez) vezes o valor da menor taxa condominial ordinária vigente.  

§ 4º Cumprirá ao Conselho Consultivo exercer juízo de conveniência e oportunidade   
acerca   de   despesa   ordenada   na   forma   prevista   neste   artigo,   cabendo-lhe 
fazer ressalvas e recomendações no parecer que opinar pela aprovação ou rejeição 
das contas do Clube.  

CAPÍTULO VI – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 
 
Art. 146. As Assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, obedecerão ao rito 
estabelecido neste Capítulo, sem prejuízo da fiel observância ao disposto nos artigos 
11 a 40 da Convenção.  

Art. 147. Os condôminos podem ser representados mediante procuração, com firma 
do outorgante reconhecida em Cartório.  

Parágrafo único. É vedada a representação outorgada ao síndico, ao subsíndico ou a 
qualquer dos membros do Conselho Consultivo.  

Art. 148. Verificada a regularidade da Assembléia, o síndico, ou aquele que a 
convocou, solicitará que qualquer dos presentes candidate-se para presidir a mesa.  

§ 1º Havendo mais de um candidato, será eleito um deles, pela maioria simples dos 
votos dos presentes com direito a voto.  

§ 2º O Presidente eleito escolherá dois dos condôminos ou moradores dentre os 
presentes, para funcionarem como 1º e 2º Secretários (respectivamente).  

§ 3º É vedada a acumulação de cargos.  

Art. 149. Ao Presidente competirá:  

I - submeter separadamente à apreciação da Assembléia cada um dos assuntos 
constantes da pauta, na ordem estabelecida pelo Edital de Convocação;  

II - intermediar os debates, com isenção e imparcialidade;  

III - organizar, ao final dos debates, as propostas porventura apresentadas, 
submetendo-as à votação;  

IV - proclamar o resultado das votações.  

Parágrafo único. Somente por deliberação expressa da Assembléia é que poderá ser 
modificada a ordem dos assuntos em pauta estabelecida pelo Edital de Convocação.  

Art. 150. Ao 1º Secretário competirá:  

I - verificar a regularidade da Assembléia;  

II - informar ao Presidente quais dos presentes que porventura não estejam em dia 
com suas obrigações condominiais;  

III - organizar pela ordem de inscrição a relação dos presentes que desejarem se 
manifestar oralmente sobre o assunto em apreciação;  

IV - lavrar a ata da Assembléia e subscrevê-la juntamente com o Presidente e o 
síndico;  

V - substituir o Presidente em seus impedimentos.  

Art. 151. Ao 2º Secretário competirá:  
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I - chamar os inscritos para manifestação oral, pela ordem de inscrição, oferecendo o 
microfone;  

II - substituir o 1º Secretário em seus impedimentos.  

Parágrafo único. O uso do microfone, quando houver, será obrigatório nas 
manifestações orais, a fim de permitir a recuperação de seus conteúdos pela 
gravação.  

Art. 152. O Presidente da mesa não votará, exceto em caso de empate.  

Parágrafo único. O Presidente poderá, contudo, manifestar-se sobre o mérito dos 
assuntos em pauta, desde que se desvincule da mesa, passando a presidência ao 1º 
Secretário, e, ainda, desde que se submeta à mesma disciplina de limite tempo e de 
ordem de inscrição estabelecida para os demais inscritos.  

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 153. Compete ao Síndico chefiar a Zeladoria, obrigando-se:  

I – a cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;  

II – tratar com respeito e cortesia condôminos e moradores;  

III – tratar com urbanidade os empregados do Condomínio, ainda que contratados por 
intermédio de empresa prestadora de serviços;  

IV – tratar com urbanidade os prestadores de serviço do Condomínio;  

V – executar suas funções com esmero, dando exemplo de boa conduta e abnegação.  

Art. 154. Cumpre ainda ao Síndico verificar mensalmente o recolhimento, por parte da 
empresa contratada, das verbas previdenciárias dos servidores lotados no 
Condomínio, além de zelar pela garantia de todos os direitos trabalhistas previstos na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)*.  

Art. 155. O Conselho Consultivo, sem prejuízo de suas atribuições previstas neste 
Regimento e na Convenção, fiscalizará a observância ao disposto no artigo anterior.  

Art. 156. Este Regimento Interno é parte integrante da Convenção do Condomínio do 
Edifício Top Life Clube Residence e aplica-se única e exclusivamente ao Clube do 
condomínio Autônomo denominado Condomínio Residencial Top Life Clube e 
Residence.  

Parágrafo único. Havendo flagrante contrariedade entre dispositivo deste Regimento e 
a Convenção, prevalecerá o que dispor a última, de hierarquia superior.  

Art. 157. Após aprovação pela Assembléia de Condôminos e do registro no Cartório 
de Títulos e Documentos, cada unidade autônoma, representada pelo respectivo 
condômino, cessionário, usufrutuário ou locatário, poderá retirar 1 (uma) cópia deste 
Regimento Interno, mediante recibo.  

Parágrafo único. As despesas de custeio correrão às expensas do Condomínio.  

Art. 158. Qualquer morador poderá requerer 2ª via deste Regimento Interno, mediante 
o recolhimento de taxa administrativa aprovada pelo Conselho Consultivo-Fiscal para 
o custeio das despesas, observando-se os princípios da Administração Pública   
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(finalidade,  moralidade,  impessoalidade,        razoabilidade,   proporcionalidade, 
economicidade etc.).  

Art. 159. Este Regimento poderá ser revogado, no todo ou em parte, por deliberação 
da maioria absoluta dos condôminos com direito a voto, nos termos da Convenção.  

§ 1º Para os fins deste Regimento, entende-se por maioria simples número de votos 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) + 1 do universo dos condôminos ou 
moradores presentes na Assembléia e com direito a voto.  

§ 2º Por maioria absoluta entende-se número de votos correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) + 1 do universo de condôminos com direito a voto.  

Art. 160. Este Regimento poderá ser revisto, por deliberação da maioria simples dos 
presentes com direito a voto em Assembléia regular, na hipótese de superveniência 
de fato inexistente à época de sua aprovação.  

Parágrafo único. Serão passíveis de revisão somente os dispositivos deste Regimento 
que tiverem efetivamente experimentado modificação substancial em sua essência, 
decorrente do fato novo.  

Art. 161. As disposições contidas neste Regimento a todos obrigam não se admitindo 
a alegação de seu desconhecimento.  

Art. 162. Casos omissos serão decididos pela Administração, ouvido o Conselho 
Consultivo.  

Art. 163. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia 
de Condôminos convocada exclusivamente para esta finalidade.  

Art. 164. Revogam-se as disposições em contrário e fica eleito o foro de Brasília-DF 
para dirimir eventuais dúvidas oriundas da aplicação das disposições estabelecidas 
por este Regimento.  

 


