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REGULAMENTO INTERNO 
 

O presente Regulamento Interno, regula, no que  lhe compete, as relações entre os 
moradores ou usuários dos lotes, de conformidade com as seguintes normas: 
 

I - SÃO DIREITOS DE CADA SÓCIO : 
 
1 – Usar, gozar e dispor de seu lote como lhe aprouver, respeitadas entretanto as 

estipulações do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra, dos Estatutos da SOCIEDADE CIVIL 
RESIDENCIAL POENTE e este Regulamento Interno, de forma a contribuir, zelar e sobretudo a não comprometer 
o bom nome do empreendimento; 

 
2 – Utilizar o seu lote, exclusivamente, para fim residencial de recreio; 
 
3 – Freqüentar as áreas comuns, conforme o sua destinação; 
 
4 – Vender ou alugar ou gravar o seu lote, independentemente da anuência dos demais 

moradores; 
 
5 – Formular as sugestões e reclamações sobre o funcionamento do loteamento, por escrito, 

sob protocolo, endereçado ao Presidente da SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL PONTE, no horário comercial; 
 

II - SÃO DEVERES DE CADA SÓCIO : 
 
 1 – Cumprir e fazer cumprir o disposto no presente REGULAMENTO INTERNO, no Estatuto 

da SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE, no Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra e 
demais anexos; 

 
2 – Concorrer, na forma prevista no Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra 

e no Estatuto Social da SOCIEDADE, para as despesas de manutenção do loteamento, benfeitorias, 
melhoramentos e  áreas públicas que o compõe em regime de permissão de uso; 

 
3 – Acatar as decisões do Presidente da SOCIEDADE, inclusive as determinações e avisos 

especiais que por ele forem adotados para os casos omissos no Estatuto Social e neste regulamento Interno; 
 
4 – Dar conhecimento ao adquirente, locatário, usuário ou ocupante do lote ou residência, 

obrigando-se-os a respeitar o presente REGULAMENTO INTERNO e todas as condições do Contrato Particular de 
Compromisso de Venda e Compra e demais anexos; 

 
5 – Cuidar para que eventual construção ou reforma em seu lote ou prédios não traga 

transtornos para os demais SÓCIOS; 
 
6 – Fornecer à Comissão de Obras do Loteamento, o projeto detalhado da construção de sua 

residência, para estudo e aprovação de acordo com o Contrato Padrão e o Estatuto Social; 
 
7 – Fornecer ao funcionário da portaria a sua identidade ou identificação, assim como a de 

seus familiares, ocupantes e usuários de sua residência de recreio ou lote, como também avisar a chegada de 
visitantes, tudo a fim de facilitar o controle de entrada e permanência dessas pessoas no loteamento; 

 
 

III -  É VEDADO  : 
 
1 – Manter, nas respectivas residências de recreio ou lotes, qualquer substância ou aparelho, 

assim como instalações que possam causar perigo à segurança dos moradores ou trazer incômodo ou 
intranqüilidade aos mesmos. É proibido, também, ter, em depósito, materiais inflamáveis de qualquer natureza, 
como materiais explosivos ou que exalem mal odor; 

 
2 – Utilizar para serviços particulares máquinas, veículos, equipamentos e empregados do 

loteamento, mesmo que  estejam fora de seu horário normal de trabalho; 
  
3 – Lançar lixo, entulho, ou qualquer tipo de detrito em lote próprio ou alheio ou em área 

comum da Sociedade, ainda que autorizado pelo seu proprietário; 
 
4 – Construir em seu lote, mesmo que para uso próprio, galinheiros, chiqueiros e outras 

dependências dessa natureza ou manter quaisquer animais, considerados indóceis, perigosos e portadores e/ou 
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transmissores de doenças que coloque em risco ou incomodem a vizinhança em termos de odores, ruídos 
indesejáveis e higiene, em quaisquer áreas do loteamento; 
 

IV - DO TRABALHO DOS EMPREGADOS : 
 
1 – O trabalho dos empregados do loteamento será controlado pelo Presidente da 

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE,  ou por quem ele indicar, ficando a seu critério determinar a 
quantidade de serviçais necessários, suas funções e horários de trabalho, de acordo com as necessidades dos 
serviços; 

 
2 –  O Presidente da Sociedade contratará, na condição de empregado um gerente 

administrativo para zelar pelo bom andamento e fiscalizar os serviços cotidianos da Sociedade. 
 
2 – Qualquer reclamação ou sugestão relativa ao trabalho dos empregados do loteamento, 

deve ser levada ao conhecimento do Presidente da SOCIEDADE,  na forma prevista, sendo proibido aos SÓCIOS 
determinar ou alterar o serviço a eles determinado. 
 

V – DAS ATRIBUIÇÕES DO GERENTE ADMINISTRATIVO : 
 
1 – Ao Gerente Administrativo, como empregado da SOCIEDADE, cabe acatar as ordens e 

instruções da diretoria, zelar pelo cumprimento do Estatuto social e do regulamento interno da Sociedade, 
atendendo com urbanidade e solicitude os sócios e seus convidados; 

 
2 – Deverá o Gerente Administrativo promover o bom andamento dos serviços na 

comunidade, providenciando a distribuição e fiscalização  dos trabalhos desenvolvidos pelos demais empregados; 
 
3 – Deve o Gerente Administrativo providenciar e zelar pelo cumprimento deste Regulamento 

Interno assim como do Estatuto Social, levando ao conhecimento da diretoria, as eventuais infrações,   as falhas e 
omissões eventualmente existentes, assim como sugerir o que achar necessário para o bom e regular 
funcionamento dos serviços gerais afetos ao loteamento. 
 

VI - DOS HORÁRIOS : 
 
1 – Os portões de entrada do loteamento permanecerão abertos, sob controle, permanente 

de porteiros, 24 horas por dia; 
 
2 – Será permitido ao Gerente Administrativo, ao empregado responsável pela portaria   ou 

outro indicado pela gerência, solicitar a identificação da pessoa interessada em entrar no loteamento, sendo que 
proibirá a entrada ou permanência das pessoas cuja freqüência, postura ou conduta possa prejudicar a segurança, 
a ordem, a moral e os bons costumes; 

 
3 - Todas as áreas do loteamento poderão ser utilizadas pelos moradores, no horário da 

07:00 às 22:00 horas. A eventual utilização dessas dependências em outro período dependerá da autorização 
expressa da Diretoria ou Gerente Administrativo devendo, todavia um ou mais moradores responsabilizarem-se 
pelo uso do local. 

  
VII – DA EXECUÇÃO DE OBRA : 

 
1 – O período normal considerado para o desenvolvimento dos trabalhos será das 7:00 às 

18:00 horas, sendo proibido o trabalho  e a entrega de materiais aos sábados, domingos,  feriados e  demais dias 
no período das 18:00 às 7:00.,  tolerando-se, contudo, excepcionalmente, aos sábados, no horário das 7:00 às 
12:00 horas, entrega de materiais e  trabalhos que não produzam ruídos audíveis na parte externa da obra, nem 
produzam emanações intoleráveis aos demais moradores. Os infratores serão advertidos pela administração para 
que cessem a atividade imediatamente e, na reincidência, sujeitarão o agente, morador ou proprietário, à multa de 
½ (meio) salário mínimo;  

 
2 – Todo e qualquer empregado, empreiteiro ou pessoa do gênero, que vier a prestar serviços 

nas dependências da sociedade, deverá ser, obrigatoriamente, cadastrado junto à Administração da SOCIEDADE 
e portar crachá  de identificação, estando ciente o PROPRIETÁRIO de que responderá pelos atos de seus 
prepostos, nos termos do que preceitua o Código Civil Brasileiro, especialmente para os efeitos do artigo 159, 
comprometendo-se ainda o PROPRIETÁRIO a comunicar o desligamento de cada empregado, assim como 
devolver o cartão de acesso e crachá e, na impossibilidade de acompanhar o referido cadastramento ou 
desligamento, poderá fazê-lo por intermédio de carta, cessando sua responsabilidade sobre os mesmos, somente 
quando devolvê-los; 
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3 – Compromete-se o PROPRIETÁRIO, desde logo, a retirar de sua obra todo e qualquer 
empregado nocivo à ordem e à segurança, a critério da SOCIEDADE, no prazo de 24-(vinte e quatro) horas da 
respectiva comunicação, sem prejuízo das providências de ordem legal que forem tomadas, ficando obrigado ao 
pagamento de multa de ½ (meio) salário mínimo, a cada período de 24-(vinte e quatro) horas que perdurar a 
irregularidade, após sua devida comunicação; 

  
4 – É proibida a permanência de operários nas respectivas obras, após a jornada, tolerando-

se contudo, que pernoitem os operários que não tenham condições de retorno as suas casas, a critério e 
responsabilidade do PROPRIETÁRIO e que seja devidamente autorizado por escrito junto à Portaria, não se 
permitindo a presença de senhoras, crianças ou animais, ainda que em caráter precário ou eventual. O 
PROPRIETÁRIO infrator será responsabilizado pelos atos de seus prepostos, e será notificado da ocorrência, por 
escrito, via postal com AR, para que, em 24-(vinte e quatro) horas, promova a retirada de tais pessoas. Porém, 
será permitido o pernoite de 01-(um) funcionário, com a devida identificação e autorização junto à sociedade, até 
que não hajam familias habitando o loteamento; 

 
5 – Nos casos de construção de residências iniciadas antes da entrega total do loteamento e, 

principalmente até que a primeira residência esteja concluída e em vias de ser habitada, serão admitidas as 
seguintes disposições: 

 
a) O controle sobre a jornada de trabalho, cadastramento de empregados da obra e entrega 

de materiais será exercido pela SOCIEDADE, assim que as condições do loteamento permitam (fase posterior a 
construção de muros e guaritas), em data a ser determinada; 

 
 

VIII – DAS ÁREAS COMUNS COM PERMISSÃO  DE USO 
 
1 – As áreas públicas, benfeitorias e seus equipamentos são de uso comum e exclusivo dos 

MORADORES e objetivam principalmente a união e congraçamento de todos, sendo que cada equipamento terá 
normas específicas de utilização que serão elaboradas pela ADMINISTRAÇÃO; 

        
2 – Toda a  área de recreação poderá ser utilizada pelos MORADORES, obedecidas as 

normas especificas e no horário das 7:00 às 22:00 horas; 
 
3 – Pessoas estranhas não poderão usufruir dos equipamentos de lazer, sendo que os 

parentes, convidados e amigos dos MORADORES, somente poderão utilizar área de lazer mediante a autorização 
da ADMINISTRAÇÃO, ressalvada, entretanto, a prioridade dos SÓCIOS; 

 
4 – As condutas inadequadas, má utilização ou qualquer desrespeito às normas, serão 

punidas com advertência, repreensão escrita e suspensão, conforme a gravidade da transgressão. 
 
          

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS : 
 
1 – Somente ingressarão no loteamento, ressalvados os casos excepcionais a critério da 

Administração, seus sócios, locatários ou proprietários, além dos familiares e convidados, candidatos à aquisição 
de residências ou lotes, funcionários públicos, civis e militares, empregados e prestadores de serviços, desde que 
estes estejam previamente cadastrados ou autorizados pelo morador . 

 
2 – Na portaria haverá um setor de cadastro de empregados e operários, sendo obrigatório o 

registro para a confecção do documento de identificação, próprio de todos os que trabalham ou prestam serviços 
no loteamento. Sem essa providência não será admitido o ingresso do trabalhador, devendo o morador interessado 
comparecer à Portaria para identificação e regularização do empregado. 

 
3 – Os veículos de moradores e proprietários terão livre acesso, desde que regularmente 

cadastrados e que possuam, afixado e visível no pára-brisa, o respectivo selo identificativo do loteamento, porém, 
deverão passar lentamente pela Portaria, de tal forma que a vigilância possa observar o interior do veículo e seus 
eventuais acompanhantes, em benefício de sua própria segurança. 

 
4 – Os visitantes somente serão admitidos após consulta ao respectivo morador, o mesmo 

ocorrendo com entregadores estranhos à vigilância. Tais veículos terão suas placas anotadas e receberão 
identificação que portarão em lugar visível do veículo. 

 
5 – Enquanto não iniciadas as construções, não será permitido o uso do terreno para 

qualquer outra finalidade ou atividade, devendo ser mantido limpo e com a vegetação aparada. 
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6 – É expressamente proibido corte, destruição ou modificação de árvores, plantas e 
gramados das áreas públicas, sujeitando seu infrator ao pagamento de multa de 1/2 (meio) salário mínimo, bem 
como a recomposição da área que será feita às suas expensas. O corte, quando necessário, deverá ser solicitado 
por escrito à ADMINISTRAÇÃO, que decidirá a respeito. 

 
7 – Não será permitida a colocação de letreiros ou anúncios de qualquer natureza nos 

terrenos e nas edificações, salvo durante a construção, quando serão permitidas placas do engenheiro e do 
arquiteto responsáveis  pela construção. Da mesma forma estão proibidos letreiros de revenda do terreno, ficando 
autorizado à ADMINISTRAÇÃO a retirada de referidas placas. 

 
8 – O limite máximo de velocidade de qualquer veículo motorizado dentro do loteamento é de 

30 Km/h, ficando expressamente proibida a direção de veículos motorizados por menores, incapazes ou qualquer 
pessoa não qualificada a dirigi-los. 

 
9 – É vedado utilizar vias públicas ou obstrui-las, para prática de atividades particulares, ainda 

que momentâneas ou eventuais. O estacionamento de veículos, médios e pesados, somente será permitido 
durante o horário estabelecido para entrega de materiais. Os veículos leves, em função da segurança, deverão 
pernoitar obrigatoriamente no interior do lote residencial. É vedada a circulação irregular de veículos ou em 
desconformidade com a sinalização estabelecida. 

 
10 – É terminantemente vedado o acesso ao loteamento de motocicletas de qualquer tipo, 

exceção feita àquelas de propriedade dos moradores  e de prestadores de serviço devidamente autorizados, 
sendo-lhes também vedada a circulação quando o veículo produzir ruídos capazes de perturbar o sossego e 
tranqüilidade dos moradores e visitantes 

 
11 – É proibida a permanência e a circulação de animais nas áreas públicas do loteamento a 

eles não expressamente reservadas, tais como: ruas, avenidas, praças e áreas verdes, a não ser quando mantidos 
presos pelos seus respectivos proprietários ou por pessoas por eles credenciadas. 

 
12 – Os proprietários dos lotes e quaisquer pessoas encarregadas das construções ou 

execução de serviços no loteamento são responsáveis pelos atos de seus empregados ou serviçais, obrigando-se 
ao afastamento das pessoas de conduta reprovável que executem serviços sob sua responsabilidade, em caráter 
eventual ou permanente. 

 
13 – Todos os serviços prestados por moradores e membros das comissões, não serão 

remunerados, mas, considerados relevantes os serviços prestados ao loteamento no intuito de se obter a mais 
perfeita harmonia na vida da comunidade. 

 
14 – A expressão “ADMINISTRAÇÃO” utilizada neste Regulamento Interno significará “O 

PRESIDENTE DA SOCIEDADE RESIDENCIAL POENTE” e/ou pessoas por ele expressamente credenciadas a 
colaborar na fiscalização e execução das normas aqui constantes. 

 
15 – Os casos omissos serão resolvidos pelo PRESIDENTE DA SOCIEDADE, e suas 

determinações e instruções deverão ser respeitadas enquanto a Assembléia Geral não as modificar ou suspender. 
Poderá ainda, para os fins de supressão dos casos omissos, editar e baixar Avisos Especiais. 

 
16 – Além dos proprietários e seus familiares, deverão acatar e obedecer este Regulamento 

Interno, seus sucessores ou representantes legais, inclusive locatários, convidados, empregados, ocupantes e 
usuários. 

X - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS : 
 

1 – Até que ocorra a alienação de 75% (Setenta e cinco por cento) dos lotes, as funções de 
Administração e da Comissão de obras serão executadas pela vendedora, proprietárias do empreendimento. 
 

2 – Os proprietários poderão ampliar a área do loteamento, a seu critério, utilizando a 
infraestrutura já existente. 

 
Alvorada do Sul, 06 de Dezembro de 2003. 
 
 
 
 ________________________________________   


