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1. NORMAS REGULAMENTARES 
 

1.1. Todos os associados e respectivos familiares, bem como seus prepostos e os empregados 
da Associação Rio Parque são obrigados a cumprir, respeitar e, dentro de sua competência, a 
fazer cumprir as disposições deste regulamento; 
 
1.2. Constitui direito dos associados, seus inquilinos e respectivos familiares (entendidos como 
tais os que com ele habitarem), usarem, gozarem e disporem da respectiva unidade autônoma 
e das partes comuns da Associação Rio Parque como melhor lhes aprouver, desde que 
respeitadas as determinações legais que abrangem as relações condominiais, particularmente 
a Lei 4.591 de 16/12/64, a Lei nº 10.406/2002 do novo Código Civil e o DL no 112 de 12/08/69 
(Lei do Silêncio). O Estatuto, o Regulamento Interno, bem como todos os Regulamentos 
específicos da Associação Rio Parque que vierem a ser expedidos para regular a vida 
condominial, estarão de acordo com as citadas determinações legais acima, de modo a não 
prejudicarem o direito dos outros condôminos, inquilinos e respectivos familiares, nem 
comprometerem as condições do bosque, e especialmente a boa ordem, a moral, a segurança, 
a higiene e a tranquilidade; 
 
1.3. Os associados serão responsáveis pelos danos e prejuízos que pessoalmente, ou seus 
dependentes, visitantes, prepostos ou ocupantes a qualquer título, venham a causar em 
qualquer área comum da Associação, ficando obrigados a indenizar a Associação pelo valor do 
dano causado. O referido valor será apurado pela administração e exigido do associado 
responsável, cujo pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da apuração do seu valor, sob pena de cobrança judicial, tudo acrescido dos ônus legais em 
decorrência de sua inadimplência. 

 
 
2.     HORÁRIOS A SEREM OBEDECIDOS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO 
 

2.1. Fica estabelecido que o período compreendido entre as 22h de um dia, até às 07h do dia 
seguinte, é de silêncio absoluto, devendo os associados se abster de praticar quaisquer atos 
ruidosos que incomodem ou perturbem os demais associados, (DL no. 112, de 12/08/69 – Lei 
do Silêncio). O horário de funcionamento do Bosque será de 06h às 22h, todos os dias da 
semana. Em períodos especiais ou de extrema necessidade, a critério da administração, o 
Bosque ficará fechado para manutenção; 
 
2.2. Fica permitido, no horário compreendido entre 10h às 22h, o uso de aparelhos que 
produzem som (aparelhos radiofônicos), com potência máxima 30w., instrumentos de corda e 
sopro,  com exceção  de  instrumentos  de percussão, exceto nas áreas das churrasqueiras que 
 



 

 

 

 
tem regulamentação específica, com moderação, visando não perturbar o descanso, o sossego 
e a tranquilidade dos demais associados; 
 

     2.2.1. A fiscalização referente a potência do aparelho de som utilizado pelo associado, será 
feita sempre que for constatado o volume mais alto que comece a incomodar outros 
associados, ficando a administração e funcionários a verificar o citado aparelho, e se constatado 
estar fora dos padrões estabelecidos, o associado ficará passível das sanções constantes do 
presente Regulamento.   
 
2.3. As atividades sociais coletivas, voltadas aos associados de modo geral, tais como festas de 
réveillon, natal e reuniões e eventos, cuja duração possa vir a ultrapassar as 22h, deverão ser 
sempre solicitadas e/ou comunicadas a administração, com antecedência mínima de 72h. 
Porquanto, uma vez autorizadas, serão realizadas de acordo e de forma a observar os ditames 
da Lei, de modo a não causar incômodo aos demais associados; 
 
2.4. Os casos omissos serão resolvidos pela administração e ratificados em Assembleia, seguinte 
ao fato. 

 
 
3.    USO DAS ÁREAS COMUNS 
 
        3.1. Geral 
 

3.1.1. Os associados poderão usar e gozar das partes comuns da Associação desde que não 
impeçam idêntico uso ou gozo por parte dos demais associados, observadas as regras deste 
Regulamento; 
 

3.1.2. É vedado, a qualquer título, ceder ou alugar as partes comuns da associação, no todo 
ou em parte, para grupos, agremiações ou entidades de qualquer natureza. Cessão e locação 
das áreas do Bosque são exclusivas para os associados; 
 

3.1.3. O uso do bosque da Associação Rio Parque é privativo dos associados e seus visitantes, 
sua utilização obedecerá a este regimento; 
 

3.1.4. É proibido aos visitantes, sem acompanhamento do morador, entrarem nas 
dependências e áreas de lazer da Associação Rio Parque; 
  

3.1.5. É proibido guardar ou depositar em qualquer área da Associação substâncias 
explosivas ou inflamáveis, bem como agentes biológicos, químicos, ou emissores de 
radiações ionizantes e/ou susceptíveis de afetar a saúde, segurança ou tranquilidade dos 
moradores, bem como provocar o aumento da taxa de seguro; 
 

3.1.6. Não é permitido o uso de qualquer utensílio ou objetos de vidros em qualquer área da 
Associação; 
 



 

 

 

 
3.1.7. É proibido atirar fósforos, pontas de cigarro, detritos ou quaisquer objetos em 
qualquer área da Associação; 
 

3.1.8. Sempre que houver quaisquer eventos ou irregularidades, dentro da área comum da 
Associação, cabe a Administração quando necessário, manter contato com os associados, a 
fim de que sejam dirimidas dúvidas, bem como, no sentido de que sejam tomadas 
providências visando à segurança dos mesmos; 

  
3.2. Normas de uso das lixeiras, bem como meios de coleta dos detritos produzidos na 
Associação. 

 

3.2.1. Cabe aos associados zelar pelo bom uso dos coletores de lixo, orientando seus 
visitantes e familiares a depositarem nas lixeiras todo o lixo produzido, com exceção ao 
qualquer tipo de lixo orgânico, que deverão ser depositados devidamente acondicionados 
em sacos plásticos, os quais deverão ser fechados; 
 

3.2.2. Objetos tais como produtos químicos, garrafas e objetos de vidro, não podem em 
hipótese alguma ser colocados nos coletores. A coleta dos contentores será realizada tantas 
vezes quanto necessárias, para que os compartimentos de lixo estejam sempre limpos e/ou 
quando requisitado pelo associado; 
 

3.2.3. A inobservância das regras de comportamento estabelecidas para a utilização dos 
coletores de lixo e pelo descarte de resíduos de maneira em desacordo do estabelecimento 
neste regimento, tanto pelos associados, visitantes ou empregados, acarretará para o seu 
transgressor, desde uma advertência, até uma multa, que será no valor de cinco vezes o 
valor da cota associativa, caso o infrator seja reincidente, e sem prejuízo do ressarcimento 
do valor correspondente ao reparo do coletor de lixo danificado pelo mau uso. 

     
 
4.  ÁREAS PARA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E CONVIVÊNCIA 
 

4.1. Churrasqueiras 
 

        A Associação Rio Parque conta com áreas com churrasqueiras disciplinadas pelas seguintes 
normas: 

 

4.1.1. A Associação possui 2 (duas) churrasqueiras, de uso exclusivo dos associados e 
visitantes sob sua responsabilidade, conforme item 1.3, destinadas para realização de 
churrascos; 

 

4.1.2. A cessão da churrasqueira, de segunda a sexta feira, exceto feriados, será das 10h do 
dia do evento até as 21h e só será permitido o uso de aparelhos sonoros fornecidos pela 
administração, em observância ao Direito de Vizinhança e na Lei do Silêncio; 

 

 



 

 

 

 

 
4.1.2.1. A cessão da churrasqueira, sábados, domingos e feriados, será efetuado em 
dois Intervalos: 
                   . Intervalo 1.    Das 10h do dia do evento até as 15h, e; 
                   . Intervalo 2.    Das 16h do dia do evento até as 21h. 

        

4.1.3. A utilização das churrasqueiras ficará condicionada a reserva do espaço, com 
antecedência mínima de 07 (sete) dias e máxima de 90 (noventa) dias, através do SITE ou 
por e-mail enviado à administração, que irá orientar o associado e fazer a devida reserva 
pelo SITE, a fim de respeitar a antiguidade da solicitação de reserva.  Havendo mais de uma 
solicitação de reserva para o mesmo dia, a preferência será para o primeiro solicitante. Não 
poderá haver exclusividade para um determinado associado. 
A cessão da churrasqueira se efetivará no dia do evento, somente na presença do morador, 
quando assinará o termo de responsabilidade; 

 

4.1.4. É possível o aluguel das churrasqueiras com intervalo de reserva inferior a 07 (sete), 
desde que solicitados presencialmente na administração, cumprindo às Normas 
Administrativa para reserva e pagamento do espaço, e ainda, haja disponibilidade para a tal 
reserva. 
 

4.1.4.1. Não será permitido a reserva das duas churrasqueiras no mesmo período, pelo 
mesmo associado. 
4.1.4.2. Será permitido alugar, nos finais de semana e feriados, os dois períodos do dia 
pelo mesmo associados, sendo a cobrança equivalente também aos dois períodos.   

 

4.1.5. A capacidade máxima de cada Churrasqueira é de 25 pessoas (dentro da área de 
cada churrasqueira); 
 

4.1.6. É vedada a cessão das churrasqueiras para comemorações particulares dos associados, 
nas seguintes datas: 
 

a) Véspera e dia de natal; 
b) Véspera e dia de ano novo; 
c) Sábado, Domingo, Segunda, Terça de carnaval; 
 

Que só poderão ser liberadas, através de autorização prévia da Administração caso essa não 
venha a fazer uso da área, com prévio aviso através de seu site e comunicado para os 
associados com antecedência mínima de 10 dias.  
  

4.1.7. A cessão das áreas está condicionada a prévia assinatura, por parte do associado 
requisitante, de um termo de responsabilidade, onde ficará expressamente consignado 
haver recebido as referidas dependências em perfeitas condições, assumindo integralmente 
o ônus de quaisquer danos que venham a registrar desde a entrega do espaço, inclusive os 
causados por familiares, visitantes, prepostos, pessoal contratado e empregados; 
 

 



 

 

 

 

4.1.8. O associado usuário deverá orientar seus visitantes no sentido de que não utilizem 
outras áreas comuns da Associação, que evidentemente não fazem parte da churrasqueira, 
salvo o número já estabelecido de visitantes previsto nesse regulamento. O associado 
usuário deverá também cuidar para que não haja aglomerações de pessoas que possam 
obstruir o acesso dos demais associados nas áreas comuns; 
 

4.1.9. O associado requisitante assumirá, para todos os efeitos legais, a responsabilidade 
pela manutenção do respeito e das boas normas de conduta e convivência social no decorrer  
das atividades, comprometendo-se, na medida do possível, a reprimir abusos, excessos e 
afastar pessoas cuja presença seja considerada inconveniente; 
 

4.1.10. Ao término do evento, o associado, em conjunto com um funcionário da Associação 
Rio Parque, para tal designado, efetuará uma conferência das peças decorativas, vistoria das 
áreas utilizadas e adjacentes; 
 

4.1.11. A avaliação dos prejuízos eventualmente causados a Associação, para efeito de 
ressarcimento por parte do associado requisitante, será feita através de coleta de preços 
entre as empresas habilitadas à execução dos serviços de reparo ou reposição das 
instalações danificadas, cabendo recurso à Assembleia Geral da Associação; 

 

4.1.12 A recusa no pagamento, ou sua demora por mais de 30 (trinta) dias, a partir da ciência 
da notificação, para ressarcimento das despesas havidas com a reparação dos danos 
causados, acarretará o acréscimo de 1% (hum por cento) ao dia, e com atraso máximo de 30 
dias após findado o prazo de 30 para ressarcimento, no montante dos danos apurados e a 
cobrança judicial do débito, com pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como 
a perda do direito de requisição da churrasqueira até o cumprimento efetivo das obrigações; 
 

4.1.13. A título de pagamento das despesas com limpeza e conservação das dependências 
requisitadas, bem como consumo de luz e água, será cobrada o valor da cessão de uso de 
cada churrasqueira será inicialmente de R$ 50,00 (cinquenta reais), e será indexado 
anualmente todo mês de março pelo IGPM ou outro índice que venha a substituí-lo e 
ratificado em Assembleia Ordinária junto com a Previsão Orçamentaria do período. O 
pagamento será feito conforme as Regras Administrativas da Associação e o comprovante 
deverá ser apresentado na administração até 07 (sete) dias antes do evento. Caso o 
comprovante não seja apresentado no prazo acima, o evento estará automaticamente 
cancelado. O cancelamento ou alteração da data do evento, garantindo o crédito 
correspondente ao desconto realizado, somente será concedido se avisado por escrito à 
Administração com antecedência mínima de 07 (sete) dias corridos, caso contrário, o evento 
tornar-se-á como havido; 
 

4.1.14. A arrecadação dos alugueres referente ao direito de uso das churrasqueiras será 
destinada  para  a  manutenção  das mesmas, assim como;  compra de mobiliários, obras de 
melhorias quando se fizerem necessárias, com atuação da administração e a anuência do 
Conselho Fiscal.   



 

 

 

 
 

 4.1.16.     As cadeiras, mesas e demais móveis e utensílios da área da churrasqueira e de 
suas respectivas copas, não poderão ser retirados, nem utilizados para fins diversos aos que 
se destinam, sendo vedada a locação de mesas e cadeiras para a área da churrasqueira; 
Não é permitida a utilização de palavras de baixo calão e/ou brigas e ofensas que maculem 
a imagem da Associação e seus associados, por isso deve ser evitado; 

 
 

4.2. Quadra de Grama Sintética 
 

 A Associação Rio Parque conta com uma quadra de grama sintética, disciplinada pelas 
seguintes normas: 

 

4.2.1. A utilização da Quadra de Grama Sintética é exclusiva dos associados e seus visitantes; 
 

4.2.2. O campo soçaite terá uso liberado para recreação diariamente das 08h às 22h; 
 

4.2.3.  No sentido de permitir uma adequada utilização dos horários livres do campo soçaite 
a reserva de horários obedecerá os seguintes critérios; Somente os associados poderão 
reservar horários; As reservas só poderão ser efetuadas com, no mínimo 48 horas de 
antecedência; Cada associado poderá reservar no máximo 02 horários no mesmo dia, uma 
vez a cada mês, por unidade, para cada quadra, só sendo permitida uma nova reserva após 
a utilização  dos horários já reservados, e nunca excedendo às duas reservas determinadas; 
As reservas serão feitas por ordem de chegada, indicando a unidade responsável, por meio 
de sistema de reserva via site, aplicativos ou junto à administração em seu horário de 
funcionamento;   Serão marcados períodos de 60 ou  120 minutos;  Os períodos reservados 
iniciarão sempre em hora cheia;  O não comparecimento até 15 minutos após o início do 
horário reservado, a quadra ficará disponível em tempo livre até o próximo horário 
reservado. O período será, entretanto, contado como utilizado para fins de prioridade para 
novas reservas; 
 

4.2.4. NÂO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE TÊNIS COM TRAVAS, para evitar danos ao 
piso; 
 

4.2.5. É expressamente proibido levar frascos, portar copos, garrafas ou qualquer 
vasilhame de vidro, louça ou material similar sujeito a quebra que possam atentar a 
segurança física dos usuários; 
 

4.2.6. É vedado o uso da quadra para outras finalidades, que não, as esportivas específicas 
das mesmas, exceto quando expressamente permitido pela Administração (eventos 
coletivos, por exemplo); 
 

4.2.7. A permanência de crianças menores de 10 (dez) anos só será permitida com a presença 
dos pais ou responsáveis, ficando o responsável sujeito as sanções previstas nesse RI 
(conforme item 9); 
 

 



 

 

 

 
4.2.8. A Associação não se responsabiliza por eventuais quedas e ou acidentes no campo 
soçaite, ou mesmo por objetos deixados no mesmo. 

Não é permitida a utilização de palavras de baixo calão e/ou brigas e ofensas que maculem 
a imagem da Associação e seus associados, por isso deve ser evitado; 
 
 

4.3. Quadra Poliesportiva e Quadras de Areia 
 

 A Associação Rio Parque conta com uma Quadra Poliesportiva e duas Quadras de Areia, 
disciplinadas pelas seguintes normas: 

 

4.3.1. A Quadra poliesportiva e as quadras de areia são de uso exclusivo dos associados, 
estando os menores de 10 (dez) anos sempre acompanhados de seus respectivos 
responsáveis, não sendo a Administração da Associação, responsável por qualquer dano ou 
acidente que ocorra. Maiores de 12 anos poderão estar presentes, mas não participar das 
atividades infantis que sejam destinados a faixa etária inferior; 
 

4.3.2.  No sentido de permitir uma adequada utilização dos horários livres do campo soçaite 
a reserva de horários obedecerá os seguintes critérios; Somente os associados poderão 
reservar horários; As reservas só poderão ser efetuadas com, no mínimo 48 horas de 
antecedência; Cada associado poderá reservar no máximo 02 horários no mesmo dia, por 
mês, por unidade, para cada quadra, só sendo permitida uma nova reserva após a utilização  
dos horários já reservados, e nunca excedendo às duas reservas determinadas; As reservas 
serão feitas por ordem de chegada, indicando a unidade responsável, por meio de sistema 
de reserva via site, aplicativos ou junto à administração em seu horário de funcionamento;   
Serão marcados períodos de 60 ou  120 minutos;  Os períodos reservados iniciarão sempre 
em hora cheia;  O não comparecimento até 15 minutos após o início do horário reservado, a 
quadra ficará disponível em tempo livre até o próximo horário reservado. O período será, 
entretanto, contado como utilizado para fins de prioridade para novas reservas; 

 

4.3.3. O horário de funcionamento das quadras é todos os dias das 08h às 22h; 
 

4.3.4. É proibido o uso das quadras de modo que possa perturbar ou interferir no direito de 
outras pessoas de desfrutarem do mesmo, ou quando a sua utilização causar barulho nocivo 
ao sossego e ao repouso dos demais associados. Não é permitida a entrada de pessoas com 
qualquer tipo de comida, utensílios de vidro ou plásticos quebráveis, sendo permitido 
apenas a utilização de recipientes de plástico inquebrável para o consumo de água, ficando 
o responsável sujeito as sanções previstas nesse RI (conforme item 9). 
Não é permitida a utilização de palavras de baixo calão e/ou brigas e ofensas que maculem 
a imagem da Associação e seus associados, por isso deve ser evitado; 

 



 

 

 

 

4.4. Elevador Plataforma - ACESSIBILIDADE 
 

4.4.1. A utilização do elevador plataforma é exclusiva para cadeirantes, gestantes, idosos, 
obesos, portadores de necessidades especiais, pessoas com crianças de colo e/ou carrinho 
de bebê e pessoas com limitação motora temporária; 
 

4.4.2. A utilização para os funcionários é permitida para testes e verificações ou em casos 
relatados ao Gestor; 
 

4.4.3. É expressamente proibido o uso por crianças e/ou pessoas que não estejam nas 
condições acima citadas; 
 

4.4.4. O morador é responsável pelos danos que vier a causar no equipamento, quer seja na 
plataforma ou maquinaria, pelo mau uso ou excesso de peso. A responsabilidade obriga ao 
ressarcimento dos prejuízos causados; 
 

4.4.5. A administração da Associação deve ser imediatamente informada de qualquer 
problema ou ruído detectado no elevador. 

 
 

4.5. Playground  
A Associação Rio Parque conta com uma área de playground, disciplinada pelas seguintes 
normas: 

 

4.5.1. O playground destina-se à recreação infantil e é de uso exclusivo dos associados e de 
seus visitantes. Os pais ou responsáveis deverão orientar as crianças no sentido de preservar 
a área e os brinquedos; 
 

4.5.2. Não será permitido, na área de piso verde destinado ao Play, andar de bicicleta, 
patins, skates ou quaisquer práticas que possam dificultar o uso da área aos demais 
frequentadores.  

4.5.2.1. Também não é permitida a presença de animais no playground, pois o piso 
desta área é de fácil absorção de líquidos, dificultando assim a limpeza e higiene 
necessária no caso de urina de animais; 

 

4.5.3. A idade limite para o uso do playground é de 12 ANOS, sendo que os menores de 10 
ANOS, deverão estar permanentemente acompanhados por seus pais ou responsáveis; 
 

4.5.4. Defeitos nos brinquedos devem ser imediatamente comunicados ao zelador ou ao 
corpo diretivo do Bosque e a interdição deverá ser imediata até a correção do problema. 

 
 

4.6. Área de Piquenique  
A Associação Rio Parque conta com uma área de piquenique, disciplinada pelas seguintes 
normas: 

 

4.6.1. Os piqueniques poderão ser realizados diariamente, de 08h às 21:45h, apenas na área 
designada para  este  fim.   



 

 

 

 
Antes da utilização do espaço, se apresente ao Gestor na administração ou ao Zelador, para 
registrar seu nome completo, fase, bloco e apartamento no livro de controle da 
administração; 

 

4.6.2. Todo o resíduo gerado nos piqueniques deverá ser devidamente descartado, não 
sendo permitido deixar sacolas com resíduos em qualquer ambiente, conforme esse RI – 
(item 3.2.3); 
 

4.6.3. É estritamente proibido:  
- Subir, colar, perfurar ou pregar balões, banners, painéis, bandeiras e quaisquer 
  outros objetos em árvores / brinquedos / gramado e demais estruturas do Bosque; 
- Deixar pertences e modificar a ambientação da área; 
- É expressamente proibido levar frascos, portar copos, garrafas ou qualquer vasilhame de 

vidro, louça  ou  material  similar  sujeito a quebra que possam atentar a segurança física 
dos usuários; 

- Contratar qualquer tipo de recreação; 
- Animais de qualquer natureza, na área de alimentação (Mesas e bancos). 
Não é permitida a utilização de palavras de baixo calão e/ou brigas e ofensas que maculem 
a imagem da Associação e seus associados, por isso deve ser evitado; 
 
 

 

5.  ANIMAIS DOMÉSTICOS – PET WALK 
 

5.1. A Associação Rio Parque conta com uma área de Pet Walk, disciplinada pelas seguintes 
normas: 

 

5.2. Não é permitido deixar cachorros sozinhos no Pet Walk; 
 

5.3. Você é responsável pelo seu cachorro e pelos atos dele, inclusive eventuais danos a 
pessoas, a outros animais ou ao Pet Walk; 

 

5.4. Não é permitida a entrada de cachorros doentes. Todos os cachorros devem estar vacinados, 
vermifugados e com o controle de pulgas e carrapatos em dia; 

 

5.5. É proibido deixar alimentos de qualquer origem e rações dentro das áreas comuns da 
Associação; 

 

5.6. Tenha sempre o seu cachorro dentro do seu campo de visão; 
 

5.7. Cadelas no cio e cães bravos devem evitar o uso Pet Walk. Caso o seu cão não seja bravo, 
mas você tem dúvidas sobre o seu comportamento com outros animais, o mantenha na guia com 
a focinheira; 



 

 

 

 
5.8. É permitida a circulação de animais nas áreas comuns da Associação, desde que não 
incomode o sossego, a paz e a tranquilidade dos demais associados; 

 

5.9. Os animais acima especificados só poderão transitar nas áreas comuns acompanhados de 
seus donos (maior de idade) e com coleiras. Os animais considerados ferozes, além da coleira, 
deverão usar focinheiras adequadas as suas raças cumprindo assim dispositivos de segurança 
conforme o estabelecido no $2º do 4º art. Da lei Estadual nº 4.597 de 16/09/2005 devendo ser 
acompanhados sempre de pessoas maiores de 18 (dezoito) anos de idade; 

 

5.10. Todos e quaisquer refugos (líquidos ou sólidos) depositados pelos animais nas áreas 
comuns da Associação, deverão ser imediatamente removidos por seus donos, sob pena de 
aplicação de multa prevista para a infração, conforme o Regulamento Interno.    O trânsito destes 
animais é permitido desde que observado o bom senso e a segurança.   Animais de pequeno 
porte devem portar coleiras limitadoras e animais de médio e grande porte devem se utilizar de 
coleiras limitadoras e focinheiras protetoras durante seu trânsito junto às dependências da 
Associação; 

 

5.11. Todos e quaisquer danos causados pelos animais nas partes e coisas comuns, serão 
indenizados pelo associado proprietário da unidade onde o animal resida; 

 

5.12. Latidos, miados e ruídos insistentes, provocados por animais, deverão ser evitados de 
alguma maneira pelo responsável, para não provocar incômodo ao sossego e tranquilidade dos 
respectivos vizinhos. Não poderá ser deixado o animal sozinho nas dependências da Associação. 
Não é permitido a utilização das áreas comuns para fins de limpeza, tratamentos ou guarda de 
animais; 

  
5.13. O não cumprimento aos itens acima descritos acarretará, inicialmente, reprovação por 
escrito da Associação, e em caso de reincidência o morador receberá multa conforme já 
mencionado; 

    
5.14. Qualquer outro caso omisso neste regulamento em relação aos animais poderá ser       
submetido e deliberado através de junta da diretoria e conselheiros ou em assembleia; 

 

Parágrafo único: Em hipótese alguma será permitida a entrada no interior da 
Associação, de animais que não pertençam ao condomínio e/ou ocupantes das 
unidades residenciais situadas nos condomínios. 

5.16. O uso de cão é permitido em conformidade com a lei estadual Nº 7893 DE 07/03/2018. As 
pessoas com deficiência, usuárias de Cão de Assistência ou Cão Guia tem o direito de ingressar e 
permanecer com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo. 

 



 

 

 

 

6.  SEGURANÇA 
 

6.1. A Associação não é responsável por furtos ou roubos que ocorram nas áreas comuns. Os 
objetos perdidos deveram ser encaminhados para a administração da Associação para a guardar 
dos mesmos, no sistema de “achados e perdidos”; 
 

6.2. Todos os associados deverão providenciar seu cadastro junto à Administração da Associação 
a fim de gerenciar o acesso ao Bosque; 

6.3. Quando necessário visualizar imagens do sistema de CFTV das unidades (América 
Condomínio Clube, Rio Residencial e Carioca Residencial), constantes do Rio Parque, para 
averiguação de infrações dos associados e seus visitantes, o mesmo será feito por meio de 
documento oficial da Associação Rio Parque, com o intuito exclusivo de identificar o infrator. 
Ressaltamos o fato de que o sistema de monitoramento mantido no interior dos condomínios, 
pertence ao condomínio, bem como suas imagens, sendo direito personalíssimo do mesmo, só 
podendo a imagens serem liberadas, mediante, boletim de ocorrência, termo circunstanciado, 
ou determinação judicial, prevista no artigo 5º da CRFB - inciso X – “são invioláveis a intimidade, 
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação”; 

 
 
7. DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 
 
     7.1. Dos direitos 
 
 

7.1.1. Usar, gozar e dispor das respectivas unidades autônomas bem como das partes 
comuns da Associação Rio Parque como melhor lhe aprouver, desde que não prejudiquem a  
segurança, que não causem danos, não comprometam a boa ordem, a moral, a higiene e a 
tranquilidade dos demais condôminos e não infrinjam as normas legais e/ou as disposições 
do Estatuto, do Regimento Interno e das normas de procedimento; 

 

7.1.2. Usar e gozar das partes comuns da edificação, desde que não impeçam idêntico uso e 
gozo por parte dos demais associados, como as mesmas restrições da alínea anterior; 

 

7.1.3. Examinar os livros e balancetes da Administração e pedir esclarecimentos aos 
Diretores, desde que seja agendado dia e hora; 

 
7.1.4. Comparecer às Assembleias, sendo estas ordinárias ou extraordinárias, e nelas discutir 
os assuntos constantes da ordem do dia, bem como votar e ser votado para os cargos os 
quais puder concorrer na Administração da Associação, estando o associado adimplente com 
todas as cotas associativas (regulares ou extras); 

 



 

 

 

 
 
7.1.5. Denunciar à Administração, qualquer irregularidade observada, bem como sugerir 
alguma medida administrativa; 

 

7.1.6. Utilizar as partes comuns da Associação, bem como ter acesso às áreas de recreação 
nos horários estipulados e segundo as regras deste Regulamento e/ou outras que venham a 
ser baixadas. 

 
    

  7.2. Dos deveres 
 

7.2.1. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o presente Regimento Interno e as demais   normas 
e procedimentos editados pela Administração; 

 

7.2.2. Contribuir para as despesas comuns da Associação, na proporção constante na 
Convenção da Associação, efetuando o recolhimento nas ocasiões oportunas; 

 

7.2.3. Guardar decoro e respeito no uso das coisas e partes comuns, não as usando para fins 
diversos daqueles a que se destinam; 

 

 7.2.4. Zelar pela moral e bons costumes; 
 

7.2.5. Evitar todo e qualquer ato ou fato que possa prejudicar o bom nome da Associação e 
o bem-estar de seus associados, notificando sempre a administração da Associação para que 
sejam tomadas providências necessárias, e a mesma possa notificar os associados/visitantes 
que se tornarem inconvenientes; 

 

7.2.6. Não usar os espaços comuns da Associação, nem as alugar ou cedê-las para atividades 
ruidosas, ou para instalação de qualquer atividade ou depósito de objeto capaz de causar 
danos ou incômodo aos demais associados; 

 

7.2.7. O proprietário que alugar ou ceder os espaços locáveis deverá responsabilizar-se por 
quaisquer transtornos de ordens morais, religiosas e políticas que venham ser causados;  

 

7.2.8. É proibido a colocação de anúncios, placas, avisos ou letreiros de quaisquer espécies 
nas áreas comuns da Associação, sem autorização da administração, sob pena advertência 
formal com obrigação de fazer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e aplicação de multa 
diária no valor de ½ salário mínimo vigente, até que a infração seja cessada, salvo os 
quadros de avisos da própria Associação e doadores de bens e eventos, caso em que não 
incidirá qualquer multa; 

 

7.2.9. É proibido a qualquer funcionário da Associação aceitar pertences dos associados, sem 
autorização prévia da Administração e, caso ocorra, a Associação não responderá por 
qualquer prejuízo causado ou alegado pelo morador, sendo de sua inteira responsabilidade 
a entrega indevida dos seus pertences a qualquer funcionário; 

 

 



 

 

 

 

 
7.2.10. É proibido atirar restos de comida, matérias gordurosas, objetos e produtos não 
solúveis nos aparelhos sanitários, respondendo o condômino pelo eventual entupimento de 
tubulações ou demais danos causados a Associação em decorrência de tal prática; 

 

7.2.11. É vedada queima de fogos de qualquer natureza, bem como soltar balões e pipas nas 
dependências comuns da Associação; 

 

7.2.12. É vedado o uso de drones ou similares no espaço aéreo da Associação Rio Parque, 
para prática de voo, fotos ou filmagens, com exceção se este for realizado pela administração 
da Associação Rio Parque; 

 

7.2.13. Não é permitido usar os jardins, canteiros ou percorrer nos taludes que fazem limite 
com os condomínios de qualquer modo, bem como retirar suas plantas ou mudas, assim 
como causar-lhes dano por atos predatórios; 

 
 

8. ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO 
 

8.1. A Administração da Associação será exercida por um Diretor Presidente, um Diretor 
Tesoureiro e Conselho Fiscal, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, tudo na forma do disposto 
no estatuto; 
 

8.2. A Associação empregará funcionários para o desempenho de seus serviços, podendo, 
todavia, contratar empresas ou autônomos para executarem serviços eventuais, quando a 
execução recomendar essa contratação; 
 

8.3. Compete à Administração fiscalizar e chefiar os empregados da Associação, fazendo com que 
os serviços a eles atribuídos, sejam executados de maneira satisfatória; 
 

8.4. É proibido a qualquer pessoa, que não seja funcionário da Associação Rio Parque, trabalhar 
nas áreas comuns do Bosque, salvo se autorizado pela Administração; 

 
 
9. PENALIDADES E INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS 

 

Pela inobservância de qualquer dispositivo da Convenção ou do Regimento Interno, incorrerá o 
Associado infrator nas seguintes sanções: 
 
(a) Advertência Formal, por escrito; 
 

(b) Multa. 
 
 



 

 

 

 

 
 

9.1. A advertência por escrito será lavrada em termo próprio, assinada pela Diretoria da 
Associação e encaminhada ao infrator por qualquer meio oficial passível de comprovação de 
recebimento; 
 
9.2. O termo de advertência deverá conter a descrição dos fatos imputados ao infrator, incluindo 
a data, hora, local e circunstâncias identificadas pela Associação, bem como deve franquear ao 
infrator prazo de 7 (sete) dias corridos, (com exceção ao item 7.2.8), para apresentação de defesa 
tendente a afastar a penalidade, que, se não acolhida, ensejará em Multa; 
 
9.3. Durante o período de 1 (um) ano o apontamento aduzido na cláusula acima servirá de 
subsídio para aplicação de outras penalidades na eventual hipótese de outras infrações; 

 
9.4. A multa consistirá em termo lavrado, assinado pela diretoria da Associação e encaminhado 
ao infrator por qualquer meio oficial passível de comprovação de recebimento, contendo a 
descrição dos fatos imputados ao infrator, incluindo a data, hora, local e circunstâncias 
identificadas pela Associação, bem como deve franquear ao infrator prazo de 7 (sete) dias 
corridos para apresentação de defesa tendente a afastar a penalidade, que, se não acolhida, 
integrará os assentamentos do condômino junto à Administração da Associação pelo período 
de 1 (um) ano a contar da última infração; 

 
 

9.5. A aplicação da multa varia conforme a gravidade do ato, devendo ser fixada e majorada de 
acordo com os parâmetros estabelecidos nos itens a seguir: 

 

9.5.1. LEVES – considera-se penalidade que demanda multa de natureza leve, aquela 
praticada sem intenção, e/ou, por infrator já advertido, independente do ato, no período 
de 1 (um) ano, momento em que será aplicada a multa correspondente a 10% (dez por 
cento) do salário mínimo vigente à época; 
 

9.5.2. MÉDIAS – considera-se penalidade que demanda multa de natureza média aquela 
praticada com ou sem intenção, e/ou, por infrator já penalizado com multa leve no período 
de 1 (um) ano, momento em que será aplicada nova multa correspondente 20% (vinte por 
cento) do salário mínimo vigente à época; 
 

9.5.3. GRAVES – considera-se penalidade que demanda multa de natureza grave aquela 
praticada com ou sem intenção, e/ou, por infrator já penalizado com multa média no 
período de 1 (um) ano, momento em que será aplicada nova multa correspondente 50% 
(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à época; 
 
 

9.6. Não se aplica aos parâmetros acima estabelecidos: 
 

 



 

 

 

 

9.6.1.  As infrações contidas nos itens 4.2.5; 4.4.1; 4.6.3 e 5.10, serão sempre punidas com 
pena de multa, independentemente de advertência, devendo sua gradação iniciar-se com 
multa leve caso o infrator não possua antecedentes (sem advertências ou multas); 
 

9.6.2. A multa lançada em face do infrator seguirá em boleto junto à cota condominial, sendo 
emitido no mês seguinte ao cometimento da infração, em caso de recurso, a multa será 
emitida no mês seguinte ao indeferimento do mesmo; 
 

9.6.3. Para fins de controle, a multa deverá receber um identificador único e deverá ser 
registrada em livro ata especialmente destinado para tal finalidade; 

 

9.6.4. A fim de proteger a privacidade do associado penalizado, nos balancetes deverá 
constar apenas o identificador único da multa; 

 

9.6.5. Em caso de recusa de recebimento dos termos de penalidade (advertência e multa), 
esta poderá ser comprovada através da declaração de 2 (duas) testemunhas que 
presenciarem a recusa do associado infrator em receber o documento; 

 
 

9.7. De todas as sanções estabelecidas neste Regimento Interno cabem Recurso, nestes termos: 
 

9.7.1. Uma vez aplicada a sanção pela Diretoria da Associação, é cabível recurso escrito pelo 
representante legal da Unidade Autônoma ao Conselho Fiscal, no prazo máximo de 7 (sete) 
dias corridos, que dentro do prazo máximo de 30 (trinta) convocará reunião para deliberar 
sobre o recurso, ouvido o recorrente que poderá utilizar-se de todos os meios de provas 
admitidas em direito para comprovar suas alegações, e ao final, julgará o pedido, 
cancelando, diminuindo ou mantendo a penalidade, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos neste Regimento Interno, lavrando-se a respectiva ata, cuja cópia deverá ser 
entregue ao recorrente no prazo máximo de 7 (sete) dias; 
 

9.7.2. O Recurso apresentado ao Conselho Fiscal possui efeito suspensivo e impede a 
cobrança da multa até o julgamento da questão pelo citado Conselho; 
 

9.7.3. Da decisão do Conselho Fiscal cabe recurso, sem efeito suspensivo, para a Assembleia 
Geral Extraordinária, que poderá ser requerida pelo recorrente; 

 

9.7.4. A Assembleia Geral Extraordinária deverá ser convocada pelo (s) recorrente (s) no 
prazo máximo de 6 (seis) meses, como forma de permitir agregar em um mesmo ato outros 
recursos e em caso de ratificação das sanções, o custo desta será de inteira responsabilidade 
do associado que a solicitou; 

 

9.7.5. Será garantido ao associado recorrente o direito de apresentar na Assembleia Geral 
Extraordinária todos os meios de prova admitidas em direito, para comprovar suas 
alegações, sendo-lhe atribuído o tempo de 30 (trinta) minutos para sua defesa, que poderá 
ser pessoal ou por terceiro autorizado, e, ao final, a Assembleia julgará o pedido, por maioria 
simples dos presentes, cancelando, diminuindo ou mantendo a penalidade,  de  acordo com  



 

 

 

 

 
 

os parâmetros estabelecidos neste Regimento Interno, lavrando-se a respectiva ata, cuja 
cópia deverá ser entregue ao recorrente no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

 

9.7.6. A aplicação das penalidades aqui estabelecidas não exime o infrator da obrigação de 
reparar todos os prejuízos causados à Associação e/ou a terceiros, praticados por dolo ou 
culpa, a ser executada imediatamente após a sua apuração; 
 

9.8. As penalidades serão atribuídas a Unidade Autônoma do associado a qual está vinculada o 
infrator; 
 

9.8.1. Independentemente da penalidade aplicada, deve o associado da Unidade Autônoma 
a qual está vinculada o infrator, receber cópia do ato, como forma de dar ciência da 
potencialidade de vir a ser aplicada pena de multa; 
 

9.9. Os associados elegem desde logo o rito executivo para a cobrança das penalidades previstas 
neste Regimento Interno, cabendo ao infrator ainda ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído a causa; 

 
9.10. A aplicação das penalidades previstas neste Regimento Interno constitui dever da Diretoria 
da Associação a qualquer tempo, e na sua omissão, do Conselho Fiscal; sem prejuízo da apuração 
das responsabilidades de quem deveria adotar as medidas para fazer valer as disposições 
contidas neste Regimento; 

 
9.11. O disciplinamento estatutário é uma decorrência do interesse comum, que nesse caso se 
sobrepõe ao particular, em tudo quanto não viole o direito básico de propriedade, portanto, a 
Administração dispõe não só a faculdade, como o dever de aplicar as sanções previstas neste 
regulamento interno e assim as aplicará, sem qualquer favorecimento, em prol dos interesses da 
coletividade. 

 
  

10. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 

10.1. Gerais 
   

10.1.1. A alteração de espaços e inclusão de novos espaços de convívio deverá ter 
aprovação prévia da Diretoria e Conselho, sendo necessária ratificação posterior em 
Assembleia Geral Extraordinária; 
 

10.1.2. Somente serão permitidas aulas coletivas realizadas pelas empresas prestadoras de 
serviço credenciadas pela Associação com regras estabelecidas pela Diretoria, Conselho e 
Comissões, sendo necessária ratificação posterior em Assembleia Geral; 

 

 



 

 

 

 

 
 
10.1.3. Será necessário a criação de uma Comissão de Eventos e Esportes para apoiar a 
Diretoria e Conselho com as agendas de eventos, que terá duração pelo mesmo período da  
Gestão vigente, sendo ratificado em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, 
respeitando as regras de uso constante nesse regulamento, para que não haja o 
cerceamento do uso dos espaços pelos condôminos. Essa Comissão deverá ter a 
participação de voluntários das 3 (três) fases do Rio Parque Condomínio Clube, porém não 
sendo uma regra determinante para formar a Comissão. 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1. É obrigatório o preenchimento correto da ficha de registro de moradores, a fim de que a 
Associação possa mantê-las sempre atualizadas; 
 
11.2. Quaisquer sugestões e/ou reclamações deverão ser dirigidas à Administração, por escrito, 
as quais serão registradas em livro próprio localizado na sede, através de e-mail ou no Site da 
Associação;  
 
11.3. Fica os Diretores e/ou Administração autorizados, obedecidos ao Estatuto da Associação 
e este Regulamento, a baixar todas as instruções complementares que entenderem necessárias 
à aplicação das normas do presente; 
 
11.4. Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria e/ou 
Administração, ressalvadas os de competência do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral da 
Associação (ratificada pela primeira que houver, logo após o fato) e o direito de recurso dos 
condôminos à Assembleia Geral. 
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