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                                    REGULAMENTO INTERNO 
                                                                             

                         CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “PRIME ICARAÍ  BUSINESS” 
 

CAPÍTULO I - DAS GENERALIDADES  

Art. 1
o
 - O presente Regulamento é parte integrante da Convenção do Condomínio, tem aplicação em todas 

as dependências e sobre todas as atividades desenvolvidas no CONDOMÍNIO DO ED. PRIME ICARAÍ 

BUSINESS, doravante abreviadamente será designado CONDOMÍNIO, entendendo-se submetidas às suas 

disposições todos os que ali exercem qualquer tipo de atividade e/ou que no mesmo se encontrem, seja com 

que finalidade for, enquanto ali permanecerem. 

 Art. 2
o
 - Entende-se como CONDOMÍNIO, o terreno, as edificações, presentes e futuras, e as instalações 

que o constituem, e quaisquer áreas internas ou externas, compreendidas no imóvel e especificadas na 

Escritura de Instituição e Convenção do Condomínio. 

 Art. 3
o
 - A finalidade deste Regulamento é disciplinar o uso e funcionamento do CONDOMÍNIO. 

 Art. 4
 o

 - A Administração do CONDOMÍNIO será exercida pelo Síndico, Subsíndico e Conselho Fiscal, 

doravante denominados por ADMINISTRAÇÃO, a ser eleita por Assembleia Geral Ordinária do 

Condomínio, através de seus titulares ou prepostos. 

 Art. 5
o
 - Cada Condômino se obriga por si, seus familiares, sucessores, locatários, comodatários, 

dependentes, prepostos ou visitantes a: 

a)  Guardar decoro e respeito no uso das coisas e partes comuns e autônomas do Edifício; 

b) Não usar as respectivas lojas, nem alugá-las ou cedê-las para atividades ruidosas, ou a pessoas de maus 

costumes, ou ainda, as que se dêem ao vício da embriaguez; psicotrópicos, etc. 

c)  Não remover pó de tapetes, cortinas ou de quaisquer partes móveis de suas salas ou de suas lojas, senão 

por meios que impeçam a sua dispersão; 

d) Não estender ou sacudir roupa, tapetes ou quaisquer outros objetos nas janelas ou quaisquer lugares que 

sejam visíveis do exterior, ou de onde estejam expostos ao risco de caírem; 
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e)  Não lançar quaisquer objetos líquidos ou detritos na via pública, área interna ou dependência inferior do 

Edifício; 

f)  Não pintar ou decorar paredes, vitrines, portas e esquadrias externas em cores ou tonalidades diversas 

das empregadas no Edifício, nem tão pouco instalar grades ou portões metálicos diferentes dos orientados 

pela ADMINISTRAÇÃO; 

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

publicidade ou quaisquer outros objetos estranhos à decoração geral do Edifício, excetuando-se deste caso 

os projetos pré-aprovados pela ADMINISTRAÇÃO; 

h) Não colocar nem deixar que se coloquem, nas partes comuns do Edifício, quaisquer objetos de 

instalações ou decorações sejam de que naturezas forem, Inclusive insulfilme, nos vidros das fachadas; 

i) Não utilizar os empregados do Edifício para serviços particulares; 

j) Não manter em qualquer dependência do Edifício substâncias, instalações, máquinas ou aparelhos que 

possam por em risco a segurança ou a solidez do Edifício, nem produzir incômodo aos demais 

Condôminos; 

k) Contribuir para as despesas comuns do Edifício, de acordo com as normas constantes da Convenção do 

Condomínio; 

l)  Contribuir para o custeio de obras determinadas pela Assembleia Geral, na forma da alínea anterior; 

m) Permitir o ingresso, em suas respectivas unidades autônomas, do Síndico do Edifício e seus prepostos, 

quando isto se torne conveniente à inspeção ou realização de trabalhos relativos à estrutura geral do 

edifício, sua segurança e solidez, ou indispensável à realização de serviços nas unidades vizinhas; 

n)  Não executar nem permitir que se executem serviços de mecânica, funilaria ou qualquer conserto de 

carros em qualquer dependência do Edifício; 

o)  Não instalar equipamentos individuais e aparelhos portáteis de ar condicionado em locais não 

destinados a esse fim, devendo ser observados os limites máximos de carga elétrica e peso de cada aparelho 

e da unidade autônoma; 
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p) Não colocar nas empenas laterais do Edifício qualquer tipo de publicidade ou aparelhos que venham a 

prejudicar a estética do mesmo; 

q) Não alienar parte acessória de sua unidade autônoma a terceiro.  

 

CAPÍTULO II - DOS HORÁRIOS e SEGURANÇA 

 Art. 6
o
 - Os horários de funcionamento do CONDOMÍNIO para o público serão determinados em circular 

pela ADMINISTRAÇÃO, obrigando os Condôminos, nesses horários, a manter suas lojas totalmente 

iluminadas, inclusive vitrine e letreiros. 

 Parágrafo 1
o
 - Os horários podem ser alterados por Circular a ser expedida pela ADMINISTRAÇÃO, 

sempre que necessário, em caráter permanente ou provisório ou ainda em dias que se preveja grande 

movimento comercial. 

 Parágrafo 2
o
 - A ADMINISTRAÇÃO estabelecerá horários para: 

a)       Entrada e saída de mercadorias; 

b)       Coleta e transporte de lixo e material inerte; 

c)       Execução dos serviços de conservação e reparos; 

d)       Iluminação do CONDOMÍNIO; 

e)      Entrada e Saída de veículos dos condôminos em horários noturnos após fechamento Edifício, aos        

Sábados, Domingos e Feriados. 

e)       E outros, que sejam necessários à boa ordem dos SERVIÇOS, PREVENÇÃO E SEGURANÇA: 

 

 Parágrafo 3
o
 - Ao conceder autorização para funcionamento de qualquer loja em horário excepcional, 

tanto como ao fixar os horários normais de funcionamento, a ADMINISTRAÇÃO não se solidariza com os 

interesses, nem se responsabiliza pela eventual inobservância de horários limitados pelas autoridades 

competentes, sejam elas aplicáveis ao comércio em geral, sejam elas restritas a determinados tipos de 

atividades. 
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CAPÍTULO III - DO USO DE LOJAS 

 Art. 7
o
 - Quaisquer tipos de promoção e/ou pesquisa, mesmo quando praticadas no interesse dos lojistas, 

só serão admitidas quando autorizadas expressamente pela ADMINISTRAÇÃO. 

 Art. 8
o
 - Nas vitrines os lojistas só poderão pintar seus nomes comerciais, ficando terminantemente 

proibida qualquer tipo de propaganda fora do espaço interior da unidade autônoma. 

 Art. 9
o
 - A ADMINISTRAÇÃO poderá vetar, no todo ou na parte que entender incompatível com os 

padrões normais, qualquer campanha promocional, liquidação de artigos ou venda especial que os lojistas, 

em conjunto ou separadamente pretendam promover. 

 Art. 10 - Em nenhuma hipótese poderá se desenvolver nas lojas atividades de: 

a)     Negócios que, devido aos métodos empregados no seu desempenho, possam prejudicar, contribuir para    

reduzir ou, por qualquer forma afetar, segundo o entendimento da ADMINISTRAÇÃO, o padrão do 

comércio ali exercido pelos demais lojistas; 

b)     Atividades de qualquer natureza, venda ou exploração de qualquer tipo de mercadoria ou de prestação de 

serviços que utilizem procedimentos mercantis ou publicitários inescrupulosos ou falsos, bem como, 

qualquer prática que possa configurar ou assemelhar-se à concorrência desleal; 

c)     Açougue ou comércio de carnes, peixaria ou comércio de pescado, borracharia, comércio de hortaliças e 

verduras, comércio de inflamáveis, comércio de fogos de artifício ou explosivos, comércio de animais, 

comércio de aves ou abatedouro e comércio de armas de qualquer calibre; 

 Art. 11 - O lojista que desejar promover ou patrocinar qualquer evento promocional capaz de interferir no 

funcionamento normal do CONDOMÍNIO, deverá solicitar à ADMINISTRAÇÃO a necessária autorização, 

instruindo o seu pedido com todos os elementos necessários ou úteis ao julgamento da pretensão. 

 Art. 12 - Estão sujeitos a aprovação da ADMINISTRAÇÃO os métodos de promoção das campanhas 

promocionais e a eventual decoração especial das lojas, para as mesmas, durante sua realização. 

 Art. 13 - Com a finalidade de preservar a integridade do CONDOMÍNIO, como descrito na Convenção, fica 

estabelecido que as obras de instalação e decoração das lojas só poderão ser executadas após aprovação, por 

escrito, da ADMINISTRAÇÃO, dos projetos relativos às instalações comerciais, elétricas, de telefonia, gás, 

exaustão mecânica, ar condicionado, prevenção e combate a incêndio, esgotos e outros, que exijam 
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compatibilização com as instalações centrais do CONDOMÍNIO na forma que for determinada pela 

ADMINISTRAÇÃO. 

 Parágrafo Único - Os projetos de que trata este artigo deverão, também, ser submetidos, pelo lojista, à 

aprovação das autoridades competentes, quando assim for exigido pelos órgãos fiscalizadores. 

 Art. 14 - O uso de equipamentos de som, mesmo nas lojas que se dediquem a sua divulgação ou 

comercialização, deverá ser feito de forma a não ser audível nas demais lojas e salas, nem nas circulações e 

demais partes comuns. 

 Art. 15 - Fica ao exclusivo critério da ADMINISTRAÇÃO suspender ou impedir qualquer prática, mesmo 

que não expressamente vedada neste Regulamento ou na Convenção deste Condomínio, que se revele nociva 

ao objetivo do CONDOMÍNIO ou incompatível com os métodos por este adotado. 

 Art. 16 - O lojista não terá exclusividade para exercer as atividades previstas para sua loja, motivo porque 

não poderá reclamar quanto à existência em outras lojas de comércio ou atividade semelhante ou congênere 

àquela que desempenhar, que exista ou venha a existir no CONDOMÍNIO. 

Art. 17 - A ADMINISTRAÇÃO, através de um dos seus prepostos, poderá ingressar nas lojas sempre que 

julgar necessário, para verificar se estão sendo cumpridas as obrigações decorrentes deste Regulamento, bem 

como, para realizar, por imposição de ordem técnica, reparos e modificações nas instalações em geral, sendo 

tal procedimento cabível, ainda que se destine a realização de serviços em outras lojas, não se caracterizando, 

esta formalidade, como turbação da posse exercida contra lojistas ou ocupantes. 

 Art. 18 - Os lojistas se obrigam a cumprir  todas as intimações e exigências das autoridades públicas, delas 

dando ciência à ADMINISTRAÇÃO, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

 

CAPÍTULO IV - DO USO DE SALAS 

 Art. 19 - O ingresso, a permanência e a circulação de pessoas no CONDOMÍNIO estão sujeitos a disciplina 

e fiscalização estabelecidas pela ADMINISTRAÇÃO. 

 Art. 20 - Compete à ADMINISTRAÇÃO através de seus prepostos, entre outras atribuições o seguinte: 

a)   Proibir a entrada ou fazer retirar do CONDOMÍNIO qualquer pessoa que, por sua conduta, ou impropriedade 

de seus trajes ou comportamento, a seu exclusivo critério, se considere inconveniente; 
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b)   Impedir a prática de atos que, por qualquer forma, possam perturbar ou restringir a livre circulação e/ou a 

tranqüilidade dos usuários e/ou clientes do CONDOMÍNIO; 

c)   Dissolver, por todos os meios a seu alcance, quaisquer aglomerações ou reuniões que impeçam, dificultem ou 

causem transtornos ao normal funcionamento das atividades do Edifício; 

d)  Manter sempre livre as escadas e saídas do CONDOMÍNIO, impedindo a obstrução ou o embaraço à 

circulação no seu interior, em seus acessos e dependências, inclusive qualquer outra área livre existente; 

e)   Fazer cessar qualquer fonte de ruído, trepidação, odor ou poeira que considere incomodar aos usuários e/ou 

ao público em geral; 

f)   Tomar as medidas que no seu entender, sejam recomendáveis ou próprias, para manter e/ou estabelecer a 

ordem e a tranqüilidade do Edifício; 

g)  Proibir a permanência de menores desacompanhados, ou de grupos que presuma turbulentos ou 

inconvenientes; 

h)  Impedir qualquer manifestação pública seja ela de que natureza for, no interior do Condomínio; 

i)    Fazer cumprir o presente Regulamento Interno, as disposições legais, as Posturas Municipais e quaisquer 

outras normas aplicáveis ao bom funcionamento do Condomínio; 

j)    Usar de todos os meios necessários e legais para fazer cumprir e respeitar o presente Regulamento, podendo, 

inclusive, solicitar a intervenção de força policial. 
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l)   No caso de uso das salas para prática de academia de dança, academia de ginástica e outras atividades 

similares,  deverá ser apresentado previamente a administração do prédio,  projeto acústico, autorização para 

realização das alterações na unidade, e toda documentação pertinente a obra (AT, Projeto, Documentos do 

Arquiteto ou Engenheiro, Autorização da Prefeitura, etc); 

 

m)  Fica autorizado o uso de tela de proteção nas salas na cor branca. 

 

 

CAPÍTULO V - DAS OBRAS 

 Art. 21 - O Condômino, em cuja unidade forem realizadas obras, será responsável pela perfeita limpeza das 

áreas, corredores e outros locais por onde transitarem materiais de construção ou entulhos os quais não 

poderão ser depositados sem anuência da ADMINISTRAÇÃO, em qualquer espaço de uso comum, correndo 

por sua exclusiva conta e risco, o ônus e prejuízo que resultarem nas partes comuns, em razão do transporte 

dos mencionados materiais de construção e entulhos ou, das obras propriamente ditas. 

 Art. 22 - As obras de acréscimo, construção de novas dependências, transformação e modificação das partes 

comuns ou partes autônomas que interessem à harmonia da aparência externa, interna, ou laterais, bem 

como, quaisquer outras não previstas neste Regulamento, necessitarão do consenso unânime dos 

Condôminos a ser manifestado em Assembléia Geral especificamente convocada. 

 Art. 23 - Quaisquer obras de conservação ou remodelação, feitas nas unidades ou partes comuns, quer sejam 

determinadas pela ADMINISTRAÇÃO, quer sejam realizadas pelos lojistas e proprietários de salas, deverão 

ser levadas a efeito por conta e risco destes, evitando-se que causem embaraços ou impedimentos ao 

funcionamento normal do CONDOMÍNIO. 

 Parágrafo 1
o
 - Quando as obras de que trata este artigo importarem em alteração das instalações das 

unidades, deverão ser precedidas da aprovação da Assembléia Geral de Condôminos, como preceitua a 

Convenção, e por escrito autorizadas pela ADMINISTRAÇÃO. 

 Parágrafo 2
o
 - Mesmo quando as obras forem devidamente aprovadas e autorizadas, na forma acima 

preconizada, os que as realizarem serão sempre responsáveis pelos danos e prejuízos que elas acarretarem ao 

CONDOMÍNIO ou aos demais condôminos ou até mesmo a terceiros. 

 Parágrafo 3
o
 - Na execução de quaisquer obras, os seus responsáveis adotarão as medidas de precaução 

recomendadas pela ADMINISTRAÇÃO para reduzir os incômodos de sua execução. 
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 Art. 24 - Cada CONDÔMINO é o único responsável, junto ao CONDOMÍNIO, pela execução das obras e 

instalações de sua loja ou sala. O CONDÔMINO é responsável por seus prepostos e empregados, devendo 

retirar qualquer indivíduo considerado inconveniente pelo CONDOMÍNIO, no prazo máximo de 24 horas, 

após receber notificação por escrito. 

 Art. 25 - Como condição para o início de obras na sua loja ou sala, o CONDÔMINO deve informar à 

ADMINISTRAÇÃO nome, endereço e telefone de seu responsável pelas obras; apresentar por escrito os 

serviços de obra que serão executados, como: demolição e execução de paredes, remoção de piso e 

contrapiso, alteração na instalação hidro-sanitária, alteração na instalação elétrica, colocação de porta de 

vidro voltada para o corredor, pintura e colocação de aparelho condicionador de ar com caixa de alumínio.  

 Parágrafo Único: Quando a ADMINISTRAÇÃO julgar necessário poderá exigir do CONDÔMINO 

apresentação dos projetos técnicos pertinentes à obra, estando esses sujeitos a aprovação pela comissão de 

obras do Edifício. 

 Art. 26 - O canteiro de obra de cada unidade será seu próprio espaço físico. Não será permitido o uso das 

áreas comuns como canteiro de obra ou guarda de materiais decorrentes da mesma. Durante a obra, a porta 

da unidade autônoma deverá ser mantida fechada, evitando que poeira, odores e ruídos atinjam o corredor. 

 Parágrafo Único: Sempre que, a critério exclusivo do CONDOMÍNIO, for julgado indispensável manipular 

algum material fora do espaço da loja ou sala, a ADMINISTRAÇÃO designará local e horário para o 

serviço, fora da unidade. 

 Art. 27 - A ADMINISTRAÇÃO poderá vetar o uso de equipamentos ou técnicas de construção ou 

demolição que sejam prejudiciais ao CONDOMÍNIO. 

 Art. 28 - Qualquer dano provocado pelas obras da loja ou sala ao piso e/ou ao forro do corredor, será 

reparado pelo CONDÔMINO que deu causa, no prazo determinado pelo CONDOMÍNIO. 

 Art. 29 - Ferramentas, equipamentos, e quaisquer materiais utilizados por cada CONDÔMINO, deverão ser 

mantidos dentro do próprio espaço da loja ou sala, sendo a respectiva guarda de sua exclusiva 

responsabilidade. 

 Parágrafo Único: Qualquer material encontrado nas partes comuns será considerado abandonado e sujeito à 

remoção, independentemente das responsabilidades advindas. 
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Art. 30 - A unidade funcionará como vestiário de seus empregados, não se admitindo, no entanto, no seu 

interior, qualquer espécie de alojamento ou dormitório. Não será permitido o descanso de empregados de 

obra nas partes comuns do Edifício. 

 Art. 31 - O CONDÔMINO será o único responsável pelo recebimento, transporte e guarda dos materiais 

chegados, não sendo permitida a descarga sem a presença do preposto do CONDÔMINO. A entrada de 

materiais para as lojas ou salas se fará pela garagem do subsolo. 

 Art. 32 - Os funcionários do CONDOMÍNIO estão autorizados a receber mercadorias destinadas às lojas ou 

salas. Porém, a responsabilidade por danos ou extravios das mesmas, será totalmente assumida pelo 

Condômino, ficando o Condomínio e seus funcionários  isentos de qualquer responsabilidade .   

 Art. 33 - Todos os materiais, a granel deverão chegar ensacados no CONDOMÍNIO. 

 Art. 34 - Todos os materiais, máquinas e equipamentos que não possam ser conduzidos manualmente 

deverão ser transportados em carrinhos adequados, com rodas de borracha, não se admitindo em hipótese 

alguma, carrinhos com rodas metálicas, nem o arrasto sobre o piso de áreas comuns.  

 Art. 35 - É de obrigação do CONDÔMINO limpar as áreas comuns sujas em função da sua obra. 

 Art. 36 - Nenhum tipo de instalação elétrica, hidráulica, lógica, telefônica ou de TV adicional poderá ser 

fixada ou estar visível na fachada do Edifício. 

 Art. 37 - Aparelhos condicionadores de ar devem ser instalados apenas nos locais a eles destinados 

originalmente pelo projeto de arquitetura do Edifício. As salas das colunas 11, 12, 13 e 14 devem instalar os 

aparelhos condicionadores de ar apenas no segmento inferior da esquadria, devendo instalar caixa protetora 

de alumínio segundo especificação da ADMINISTRAÇÃO.  

 Art. 38 - A execução, nas paredes limítrofes, de intervenções tais como: abertura de sulcos para passagem 

de tubulação, remoção de emboço, fixação por parafuso e outras agressões à alvenaria podem causar danos 

às salas vizinhas ou ao próprio CONDOMÍNIO. Caso isso ocorra o CONDÔMINO causador do sinistro será 

responsabilizado, devendo arcar com os reparos. 

 Art. 39 - Não será permitido nenhum tipo de alteração nos elementos estruturais (vigas, pilares e lajes) do 

Edifício.  
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 Art. 40 - Não será permitido o uso de britadeiras, marteletes e outros equipamentos que gerem vibrações e 

ruídos excessivos, sem autorização da Administração. 

 Art. 41 - O ingresso no canteiro de obras somente será admitido mediante identificação e qualificação dos 

prepostos, empreiteiros e operários dos Condôminos. 

 Art. 42 - O CONDÔMINO deverá, com antecedência, fornecer a relação das pessoas que terão acesso à loja 

ou sala durante a obra. Nesta relação deverá constar o nome completo da pessoa, número de identidade, 

horário de entrada e saída do Edifício. O Condomínio deverá ser informado imediatamente do desligamento 

de qualquer pessoa que estiver trabalhando na obra. 

 Art. 43 - Quando o pessoal de obra portar volumes durante a saída, deverá ser anotada a descrição e 

conteúdo do mesmo.  

Art. 44 - Na entrada de fornecedores, ou qualquer pessoa que não o Condômino, deverá ser anotado o nome, 

número de identidade e o horário de permanência. 

 Art. 45 - O horário permitido para obras que gerem barulho em excesso, como quebra de piso, contrapiso e 

demolição em geral, será de segunda a sexta-feira das 19h as 22h, aos sábados das 16h as 22h e aos 

domingos das 09h as 16h. 

 Parágrafo 1
o
: Para tráfego de material de obra e mobiliário no elevador de serviço serão determinados, para 

dias de semana e sábado, o horário de  06h. às 11h. e 19h. às 21h. Não é permitida a entrada de material aos 

domingos.    

Parágrafo 2
o
: Em casos especiais, a exclusivo critério da ADMINISTRAÇÃO, e desde que solicitado por 

escrito pelo Condômino, poderá ser concedida autorização para o trabalho e transporte de material em 

horário extraordinário. 

 Parágrafo 3
o
: No caso de trabalho em horário extraordinário, o CONDÔMINO será o único responsável 

pelo atendimento às Posturas Municipais, Estaduais e Ministério do Trabalho, no tocante à segurança e 

horário de trabalho. 

Art. 46 - Cada CONDÔMINO deverá cumprir e fazer cumprir, por parte de seus prepostos, empreiteiros e 

operários, todas as normas, leis, portarias e regulamentos relativos à segurança de trabalho e proteção 

coletiva, independentemente do preceituado nas presentes instruções.   
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Art. 47 - É obrigação do CONDÔMINO o fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual a 

seus prepostos, empreiteiros, operários e visitantes que trabalhem ou circulem em sua obra, cabendo-lhe a 

responsabilidade e imposição de uso desses equipamentos, conforme disposto na CLT. 

 Art. 48 - É obrigatório o uso de calçado adequado no interior da obra, não sendo admitidos, chinelos, 

sandálias ou pé descalço. 

 Art. 49 - Qualquer acidente deverá ser imediatamente informado à ADMINISTRAÇÃO, sem que isso 

implique, em qualquer hipótese, partilhar a responsabilidade que é única e exclusiva do CONDÔMINO, cujo 

preposto deverá tomar as medidas que o caso exigir. 

 Art. 50 - O CONDÔMINO deverá exercer a mais rigorosa observação de todos os aspectos citados, 

fiscalizando com atenção o cumprimento de todas as normas de segurança, posto que será o único 

responsável pelo sinistro decorrente da negligência ou inépcia, sua e de seus prepostos. Chama-se especial 

atenção para o grande risco de incêndio, na fase de instalação das lojas ou salas, sempre causado por 

negligência, como curto-circuito em instalações elétricas, lâmpadas superaquecidas sobre materiais 

combustíveis, vapores de colas, maçaricos, etc. 

 Art. 51 - É terminantemente proibido o emprego de estufas, fogareiros ou similares no interior das lojas ou 

salas durante a obra. 

 Art. 52 - Sempre que necessário, o CONDOMÍNIO determinará normas de segurança mais ostensivas que 

deverão ser imediatamente acatadas pelos CONDÔMINOS. 

 Art. 53 - Caberá aos CONDÔMINOS ou seus prepostos cumprir o disposto nas presentes instruções, bem 

como, quaisquer normas ou instruções complementares emanadas da ADMINISTRAÇÃO. 

a) Contribuir para que no local de trabalho e em toda obra seja mantido o máximo de respeito, higiene e 

segurança; 

b) Obrigar seus operários a se apresentarem no local de trabalho em trajes adequados, em boas condições de 

higiene e calçados; 

c) Não retirar de seu local próprio, sem a devida autorização, qualquer objeto ou material pertencente ao 

CONDOMÍNIO; 
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d) Não permitir o consumo de bebidas alcoólicas no interior do Edifício, sendo certo que será sumariamente 

afastado do canteiro de obras todo aquele que estiver portando ou fazendo uso de bebidas alcoólicas, ou em 

estado de embriaguez; 

e) Não permitir o porte de armas brancas ou de fogo; 

f) Não entrar nas dependências da obra fora do horário de trabalho, sem autorização por escrito da 

ADMINISTRAÇÃO; 

g) Afastar no prazo de 24 horas, qualquer funcionário cuja presença seja julgada inconveniente pela 

ADMINISTRAÇÃO; 

h) Proibir terminantemente o aliciamento de mão-de-obra que esteja em atividade na obra, seja do 

CONDOMÍNIO, ou de empreiteiros de outras unidades; 

i) Responsabilizar-se por todos os atos ou omissões de seus funcionários que acarretem danos ou prejuízos 

ao CONDOMÍNIO, ao Edifício ou a terceiros. 

  Art. 54 - A retirada de entulho, decorrente de obras nas unidades, é de exclusiva responsabilidade do 

CONDÔMINO. 

 Art. 55 - Todo entulho e lixo produzido no interior de cada unidade, deverá ser retirado ensacado, não se 

admitindo, o transporte a granel. A retirada se dará através do pavimento do subsolo. 

 Art. 56 - O acumulo de entulho, material e qualquer tipo de aparelho nos pavimentos de garagem só será 

permitido nas vagas de cada CONDÔMINO, devendo ser retirado no prazo máximo de 48 horas. Aqueles 

que não possuírem vaga de garagem deverão retirar o entulho diretamente da sua sala para fora do Edifício, 

colocando-o em recipiente adequado (caçamba), devidamente contratado pelo Condômino.  

 Art. 57 - O CONDÔMINO poderá colocar o nome e ou logomarca, somente, na área delimitada no desenho 

em anexo. Para a inscrição do nome, recomenda-se letras recortadas tendo como fundo a própria pintura da 

porta. Não será permitido o uso de bandeiras perpendiculares à parede. A altura para a furação do olho 

mágico é de 150cm, conforme desenho anexo.  

 Art. 58 - As cores das portas, alisares, e paredes do corredor devem ser mantidas inalteradas. 
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 Art. 59 - Será permitido o uso de porta adicional em BLINDEX INCOLOR nas salas. Não existem 

restrições para localização de textos e logomarcas, desde que ocupem até 30% da superfície do Blindex e não 

se sobreponham a numeração da unidade. 

 Art. 60 - Pode ser utilizado interfone simples ou com câmera de vídeo, desde que seja instalado na caixa do 

interruptor da campainha. Não será permitido o uso de câmeras de vídeo fixadas no forro ou parede do 

corredor. 

 

CAPÍTULO VII - DAS MERCADORIAS 

Art. 61 - A carga, descarga, armazenamento e circulação de mercadorias, cargas móveis e grandes volumes 

destinados às lojas salas e cobertura, obedecerão aos horários fixados conforme o capitulo 5, artigo 45º, 

parágrafo 1º. 

Art. 62 - Visando a conveniência do CONDOMÍNIO, a ADMINISTRAÇÃO poderá estabelecer locais para 

armazenamento provisório de mercadorias competindo-lhe estabelecer condições e fixar taxas e horários para 

funcionamento e uso pelos interessados; 

Art. 63 - A ADMINISTRAÇÃO não será responsável por quaisquer danos, perdas ou extravios de 

mercadorias, tanto nas áreas externas como internas, nelas incluídas as destinadas, eventualmente, a 

armazenamento ou depósito, ainda que resultantes de ação ou omissão, culposa ou dolosa de seus prepostos, 

devendo em decorrência deste fato, os proprietários destas mercadorias, mantê-las seguras contra todos os 

riscos. 

Art. 64 - Toda e qualquer mercadoria que entre ou circule pelas áreas internas ou externas, deverá estar 

coberta por nota fiscal, ou eventualmente documentação complementar, que atenda à legislação em vigor, 

ficando o Condomínio totalmente isento de qualquer responsabilidade por aqueles que eventualmente 

venham a descumprir as normas. 

Art. 65 - Ainda que cobertas por documentação adequada, não terão ingresso ao CONDOMÍNIO, nem 

circulação em suas dependências, quaisquer mercadorias que, por sua natureza, sejam perigosas ou 

incômodas aos usuários, e em especial aquelas inflamáveis, explosivas, nocivas à saúde, produtoras de 

emanações desagradáveis ou corrosivas, além de outras que, a juízo da ADMINISTRAÇÃO, sejam assim 

consideradas. 
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Parágrafo único - Sendo inevitável o ingresso e/ou circulação dessas mercadorias, deverá a 

ADMINISTRAÇÃO estabelecer horários, locais e itinerários restritos para as mesmas, observadas sempre a 

segurança e a conveniência dos seus usuários. 

Art. 66 - Fica terminantemente proibido o ingresso de vendedores ambulantes no interior do 

Edifício.              

 

CAPÍTULO VII - DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

Art. 67 - Compete à ADMINISTRAÇÃO do CONDOMÍNIO conservar as partes comuns deixando-as em 

perfeitas condições de funcionamento e asseio, executando estes serviços em horários convenientes, que não 

perturbem o funcionamento normal, fiscalizando se as lojas, ou quaisquer dependências confiadas à guarda 

de terceiros, se mantém nas mesmas condições. 

Parágrafo Único - O estabelecimento de horários próprios para executar a limpeza não impede que a 

ADMINISTRAÇÃO, mesmo durante as horas de funcionamento do CONDOMÍNIO, mantenha funcionários 

incumbidos de varrer os pisos, conservando limpas as áreas de circulação e partes comuns. 

Art. 68 - Entende-se como encargo de conservação, a manutenção de todos os serviços e equipamentos 

comuns em perfeitas condições de funcionamento, a substituição daqueles que se desgastarem ou se 

danificarem e a reconstrução de qualquer instalação ou dependência, que revele mau aspecto ou eficiência 

diminuída pelo uso, inclusive a pintura das dependências e áreas comuns quando necessário. 

Art. 69 - As tarefas de limpeza e ou manutenção que importem em paralisação ou redução dos serviços do 

CONDOMÍNIO, tais como, limpeza de caixa d’água, equipamentos e análogos, serão anunciadas com a 

maior antecedência possível, a menos que, tenham que ser executadas em caráter de emergência. 

Art. 70 - O lixo seco, lixo hospitalar ou de varredura, resultante de limpeza de lojas ou salas, deverá ser 

embalado em sacos plásticos ou outro envoltório adequado, aprovado pela ADMINISTRAÇÃO ou 

Instituição competente. 

Parágrafo 1º - Verificando a ADMINISTRAÇÃO que determinada unidade autônoma gera quantidade de 

lixo acima do normal, ou de natureza que demande cuidados especiais, poderá ser-lhe cobrada taxa especial 

para atender aos encargos adicionais. 
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Parágrafo 2º -- Os materiais descartáveis que forem utilizados, bem como, os materiais potencialmente 

sujeitos a contaminação, deverão ser acondicionados em sacos plásticos apropriados, segundo à Legislação 

da SMS de Niterói, devidamente lacrados e  depositados em lugar apropriado para este fim. 

Parágrafo 3º - Objetos perfuro Cortantes, como, agulhas, lâminas de bisturi e fio de sutura, devem ser 

dispensados em caixas de papelão do tipo DESCARTEX ou similar. 

Parágrafo 4º - O material contendo mercúrio deverá ser acondicionado imerso em água, em recipiente 

apropriado e rotulado com a inscrição “CONTAMINADO COM MERCÚRIO”. Os filmes de chumbo, 

provenientes das radiografias, deverão ser acondicionados em caixas de papelão tipo DESCARTEX ou 

similar, contendo a inscrição “CONTAMINADO COM CHUMBO”. 

Art. 71 - Em nenhuma hipótese, mesmo que temporariamente, será permitido depositar nas partes comuns de 

circulação qualquer lixo, detrito, embalagens em descarte ou objetos para serem removidos pelas equipes de 

limpeza. 

Art. 72 - As despesas com a remoção de coisas e objetos depositados em partes comuns, serão do 

proprietário da unidade que estiver em causa, podendo ainda, a ADMINISTRAÇÃO, cobrar armazenamento 

e impor as penalidades estabelecidas neste Regulamento e Convenção.  

  

CAPÍTULO VIII - DA VIGILÂNCIA 

Art. 73 - Sob a supervisão da ADMINISTRAÇÃO, nos horários por esta estabelecida, será exercida 

vigilância do CONDOMÍNIO, visando à segurança de seus usuários e a proteção das instalações e bens nela 

existentes; 

Art. 74 - A existência de vigilância não importará em transferir, para a ADMINISTRAÇÃO a 

responsabilidade por quaisquer danos físicos ou patrimoniais sofridos pelos usuários do CONDOMÍNIO em 

seu interior; 

Art. 75 - Compete à ADMINISTRAÇÃO a manutenção da ordem e a orientação do público no interior do 

CONDOMÍNIO durante os horários de funcionamento. 

Art. 76 - Os encarregados da vigilância atuarão nas áreas comuns, corredores de serviço e circulação, só 

intervindo no interior das unidades em caso de emergência ou a pedido de seus responsáveis para estabelecer 

a ordem ou prestar auxílio a quem necessitar. 
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Parágrafo Único - Verificado que alguma loja ou sala se encontra aberta e abandonada, dentro ou fora do 

horário de funcionamento do CONDOMÍNIO, o pessoal da vigilância fará lacrar a sua porta e vigiará até a 

chegada do responsável, que indenizará à ADMINISTRAÇÃO o custo do plantão, além das despesas 

decorrentes, inclusive indiretas, não importando esta providência, em responsabilidade de qualquer natureza 

para a Administradora e para o Condomínio. 

 

CAPÍTULO IX - DA ILUMINAÇÃO 

Art. 77 - Durante os horários de funcionamento serão mantidas acesas as luzes necessárias para fornecer 

iluminação ampla, facilitando aos usuários orientarem-se e ter visão satisfatória das instalações; 

Art. 78 - Enquanto o CONDOMÍNIO permanecer aberto ao público, as vitrines de todas as lojas deverão 

permanecer iluminadas, mesmo que não estejam em funcionamento; 

Art. 79 - Salvo autorização expressa da ADMINISTRAÇÃO, será proibido o emprego de luzes de grande 

intensidade, capazes de causar incômodo ou ofuscação ao público ou aos que trabalham nas demais lojas; 

 Art. 80 - Uma vez fechado o CONDOMÍNIO, em seu interior serão mantidas apenas, as luzes necessárias à 

execução da limpeza e, quando finda esta, só aquelas essenciais à vigilância.                                            

  

CAPÍTULO X - DA INTERNET 

 Art. 81 – A internet será individual, ficando, a critério de cada unidade a contratação do serviço. 

 Art. 82  - Sendo, porem, ressalvado que somente será permitido a instalação de até 04 (quatro) provedores 

no prédio. . 

 Art. 83 – Ficando, a administração responsável por informar aos condôminos quais empresas estão 

autorizadas.  

 Art. 84 - A administração poderá fiscalizar a qualquer hora ou dia salas e lojas.                                          
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CAPITULO XI - DA GARAGEM 

 Art. 85 - Todos os proprietários e/ou locatários são obrigados a adquirirem o controle remoto de abertura 

dos portões das garagens. 

 Art. 86 - Será obrigatório o cadastramento do veículo dos Condôminos junto à Administração do 

Condomínio, assim como o uso do cartão de identificação no interior do veículo. 

 Art. 87 - Os VEÍCULOS NÃO CADASTRADOS junto à Administração do Condomínio, e SEM O 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO não poderão entrar ou permanecer na garagem.  

 Art. 88 - Não será permitido em hipótese alguma, o estacionamento de um veículo que não seja em sua 

própria vaga disponível, que é 01 (uma) por unidade. 

 Parágrafo Único - O Condomínio não se responsabilizará por qualquer furto, roubo ou danos a veículos, 

ocorrido com os mesmos ou em pertences e equipamentos no interior destes. 

 Art. 89 - Em caso de perda do controle remoto da garagem e/ou cartão de identificação, o Condômino 

deverá comunicar imediatamente por escrito a Administração, que providenciará novo controle e /ou cartão. 

Todas as despesas decorrentes desta compra ficarão a cargo do Condômino.  

 Art. 90 - Os portões só serão abertos pela portaria em casos excepcionais. Havendo necessidade, o 

proprietário da vaga deverá solicitar ao vigia ou a recepcionista, que anotará tal ocorrência.  

 Art. 91 - O local apropriado para estacionamento de Motocicletas e Bicicletas, será definido pela 

Administração;   

 Art. 92 -  É vedado a qualquer Condômino, alienar ou locar parte acessória de sua unidade imobiliária a 

terceiro estranho ao Condomínio. 

Parágrafo único – De acordo com aprovação em Assembléia, fica estabelecido e delimitado que as vagas 

existentes e devidamente sinalizadas pela Administração no andar denominado “S1”, serão para os  

VEÍCULOS DE GRANDE PORTE e que tenham seu COMPRIMENTO MAIOR QUE 4,60 mts.  

                                                                                                                                                          

CAPÍTULO XII - DAS PENALIDADES 

 Art. 93 - O descumprimento de quaisquer obrigações ou infração às cláusulas que constituem a Convenção 

do Condomínio ou este Regulamento Interno, sujeitará o faltoso às penalidades tratadas em regramento 

específico. 

 Art. 94 - O titular que infringir as cláusulas que constituem a Convenção do Condomínio ou este 

Regulamento Interno, será advertido por escrito para no prazo determinado pela Administração, cessar os 

motivos que lhe deram causa.  
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 Art. 95 - O desrespeito à advertência de que trata o Artigo anterior, vencido o prazo determinado, acarretará 

em punição com a aplicação de multa de 50% do salário mínimo, acrescidos de 1/3 do seu valor por dia de 

atraso e/ou, enquanto perdurar a infração, além das medidas judiciais cabíveis. 

Art. 96 - A Infração de qualquer outra disposição da Convenção do Condomínio ou deste Regulamento 

Interno, ensejará aplicação de multa pecuniária no valor inicial de um salário mínimo, com acréscimos 

estabelecidos no artigo anterior, além das medidas judiciais cabíveis. 

 Art. 97 - Nos casos de reincidências, a multa cobrada equivalerá ao dobro do valor estabelecido no Artigo 

118 e, estará sujeita aos acréscimos previstos no Artigo 117, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.  

 Art. 98 - O motivo e o valor das penalidades aplicadas, serão comunicadas por escrito ao responsável pela 

unidade autônoma o mais rápido possível. Quanto à cobrança, esta será efetivada no recibo do Condomínio 

do mesmo mês comunicado ou, impreterivelmente, no mês seguinte. 

 Art. 99 - A partir da data de vencimento do pagamento do Condomínio em que foi incluída a cobrança da 

penalidade, conforme determina o item anterior, estarão correndo os prazos para os cálculos dos acréscimos 

previstos nos Artigos 117 e 118. 

 Art. 100 - As multas não pagas amigavelmente no prazo de 02 (dois) meses, serão cobradas por via judicial. 

 Art. 101 - O titular da unidade que deixar de efetuar o pagamento das importâncias devidas, responderá 

ainda pelas perdas e danos que sua inadimplência causar e, na hipótese de cobrança judicial, pelas custas 

processuais, honorários advocatícios e outras conseqüentes cominações.   

 

CAPÍTULO XIII - DO AUDITÓRIO E SALA DE REUNIÃO 

 Art. 102- O Auditório e Sala de Reunião serão locados prioritariamente a quem primeiro reservá-lo 

independente de ser proprietário ou locatário , o pagamento do aluguel será realizado antecipadamente 

através de boleto bancário.   

 Art. 103- Durante o período locado, o locatário terá inteira responsabilidade sob quaisquer danos ou furtos 

ocorridos nas áreas de acesso, no interior do Auditório e no mobiliário nele existente.  

 Art. 104 – O aluguel dos espaços deverá ser sempre feito antecipadamente e será sempre cobrada uma taxa 

de aluguel para os espaços conforme a seguir:  
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a) AUDITÓRIO:  30% (Trinta por cento) do salário mínimo federal pelo período de 04(quatro) horas, 

caso a utilização ultrapasse esse período, será cobrada hora extra o equivalente a 10% (dez por cento) do 

Salário Mínimo Federal a cada período de até 01(uma) hora extra;  

b) SALA DE REUNIÃO:  10% (dez por cento) do Salário Mínimo Federal pelo período de 02 (duas) 

horas, caso a utilização ultrapasse esse período, será cobrada  hora extra o equivalente a 5% (cinco por 

cento) do Salário Mínimo Federal a cada período de até 01(uma) hora extra. 

 Art. 105 – Não será permitido o aluguel dos espaços para não condôminos. 

 Art. 106 - Qualquer alteração na taxa de aluguel de menor valor da já estabelecida, deverá ser aprovada 

previamente pela Assembleia.                                                                                                                                 

CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 107 - Os Condôminos serão responsáveis por todos os danos e prejuízos causados por seus 

dependentes, prepostos, funcionários, clientes, locatários ou comodatários em qualquer parte do 

CONDOMÍNIO, correndo por sua conta o integral custeio das despesas necessárias aos consertos, reparações 

ou alterações, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes dos atos lesivos ao patrimônio alheio, como 

estipulado na Convenção do Condomínio. 

 Art. 108 - Os empregados do CONDOMÍNIO não poderão ser utilizados para a execução de tarefas de 

interesse privativo dos locadores ou locatários, a menos que haja autorização específica por escrito da 

ADMINISTRAÇÃO e mediante pagamento dos custos incorridos, inclusive adicional relativo aos encargos 

sociais. 

 Art. 109 - As chaves da casa de máquinas e demais dependências comuns do CONDOMÍNIO ficarão 

sempre em poder do Supervisor de Serviços do Condomínio (Zelador). 

 Art. 110 - Os empregados do CONDOMÍNIO, só poderão permanecer nas áreas comuns, mesmo nas horas 

de folga, quando vestidos com o uniforme fornecido pelo Condomínio. 

  

Art. 111 - Nas dependências do CONDOMÍNIO não será permitido angariar donativos, seja qual for à 

finalidade, salvo em casos excepcionais, a critério da ADMINISTRAÇÃO; 

Parágrafo Único - Os lojistas não permitirão que suas lojas sejam utilizadas para fins proibidos no artigo 

presente ou para qualquer outro diverso daqueles a que foram destinadas, ainda que beneficente, cultural, 

religioso, esportivo, político ou promocional, a menos que autorizado, por escrito, pela ADMINISTRAÇÃO. 
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Art. 112 - Poderá a ADMINISTRAÇÃO contratar firmas especializadas em manutenção, visando manter o 

bom funcionamento do CONDOMÍNIO e dos equipamentos neste instalados.  

Art. 113 - Todos os proprietários, locatários, comodatários, ocupantes, seus empregados, transportadores, 

visitantes e empregados do Condomínio, estão obrigados a cumprir compulsoriamente o presente 

Regulamento.    

Art. 114 - Em razão do contido no Artigo anterior, o proprietário, quando da venda ou do aluguel de sua 

unidade, deverá fazer constar, no referente Contrato de Locação, cláusula que obrigue o Locatário ao 

cumprimento das normas deste Regulamento Interno e Convenção. 

Art. 115 - O titular que houver emprestado a sua unidade ou permitido a sua ocupação, a qualquer título, 

responde perante o Condomínio pelos atos, omissões, faltas e infrações dos seus inquilinos ou ocupantes da 

unidade, inclusive quanto à aplicação das multas previstas na Convenção e neste Regulamento, por cujo 

pagamento fica obrigado, em razão de ser o responsável pelas conseqüências, ainda que fortuitas, dos 

prejuízos causados pelos mesmos.  

Art. 116 - Não será permitido a instalação de acessórios, câmeras, antenas individuais de rádio, televisão ou 

quaisquer outras na Cobertura nem em áreas comuns do Edifício. Todos deverão utilizar a antena coletiva 

interna, ou em caso de aprovação da Assembléia, TV a cabo. Fica também vetada a colocação de enfeites, 

plantas e quaisquer objetos nos peitoris das unidades.  

Art. 117 - Fica estabelecido, para abertura e fechamento da portaria e demais entradas do Condomínio os 

seguintes horários: De 2ª feira a 6ª feira de 06:00hs e 23:00hs - Sábados de 06:00hs e 16:00hs 

respectivamente. Aos Domingos e Feriados o prédio ficará fechado, não sendo, porem, proibida a entrada de 

condôminos/locatários, devendo ser avisado preferencialmente com antecedência a administração e / ou 

portaria, sempre através de formulário especifico a ser fornecido pela Administração.       

Art. 118 - As mesas, cadeiras e bancos, bem como, os ornatos existentes nas áreas comuns, se destinam 

especificamente ao descanso e comodidade dos usuários do CONDOMÍNIO e devem ser mantidos sempre 

limpos, vedado o seu uso para promoções de serviços, vendas ou qualquer outro fim que induza estes 

integrados à exploração de qualquer negócio.  

Art. 119 - A ninguém é dado o direito de descumprir as determinações da Convenção de Condomínio e deste 

Regimento Interno, sob a alegação de desconhecimento do seu conteúdo, total ou parcial, tendo em vista que, 

tais documentos serão, na forma da Lei, registrados no Cartório Imobiliário competente. 
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Art. 120 - Os casos omissos serão solucionados pela ADMINISTRAÇÃO, com autorização da Assembléia 

Geral de Condôminos, que baixará os atos complementares deste Regulamento Interno através de ordens de 

serviços internas, avisos, ou circulares, dando a esses atos a divulgação necessária. 

Art. 121- O presente Regulamento Interno poderá ser alterado por 1/4 dos condôminos, equivalente a 24 

(vinte e quatro) assinaturas. 

 

Niterói, 01  de Outubro  de 2016. 
 

Condomínio Edifício Prime Icaraí Business – Administração 

 

 

Os abaixo assinados, titulares das unidades autônomas do Edifício “PRIME ICARAÍ BUSINESS”, C.N.P.J 

16.779.496/0001-83, situado a Rua Coronel Moreira César, nº 426- Icaraí – Niterói – RJ, por este instrumento 

particular e na melhor forma de direito instruem na forma do artigo sétimo do artigo da Lei n° 4.591 de 16 dezembro 

de 1964 e dos Artigos 1.331 a 1.358 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o respectivo Condomínio assim como 

estabelecem a presente Convenção que, reciprocamente, aceitam , ajustam e outorgam, e a cujo estrito cumprimento 

se submetem de livre e espontânea vontade. 
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