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N O R M A S  P A R A  U T I L I Z A Ç Ã O  D A S  
D E P E N D Ê N C I A S  D O S  F L A T S  N O  C O N D O M Í N I O  

P I P A ’ S  B A Y ,  N A  P R A I A  D E  P I P A / R N  
 
DO SORTEIO PARA RESERVA DE UTILIZAÇÃO DOS FLATS 
 

1. A reserva dos flats se dará através de sorteio mensal, de ampla divulgação e 
transparência, diretamente em programa disponibilizado, após cadastro, no site da 
ASIFRN, respeitando-se as seguintes regras: 

1.1. Cada associado só poderá participar do sorteio referente a um final de semana 
para o mês subsequente e de apenas 1(um) flat. 

1.2. A inscrição para o sorteio de flat será feita no sistema on-line, até o sexto dia útil 
do mês que antecede o mês de sorteio. 

1.3. O sorteio será feito pelo sistema on-line, no primeiro dia útil após o encerramento 
das inscrições. 

1.4. Fica vedado ao associado sorteado a sua participação nos sorteios dos próximos 
2 (dois) meses consecutivos;  

1.5. Para cada flat sorteado por final de semana, será gerado uma lista de 2 (dois) 
suplentes; 

1.6. Após o resultado do sorteio, será concedido um prazo de até 4 (quatro) dias para 
confirmação de aceite por parte do associado. A confirmação deverá ser dada no 
sistema on-line utilizado para o sorteio. Decorrido este prazo e não se registrando 
o referido aceite, será convocado, automaticamente pelo sistema, o primeiro 
suplente para substituição da vaga disponível, e assim, sucessivamente, 
considerando que este suplente terá, também, um prazo de até 4 dias para 
confirmação;  

1.7. Após confirmação, caso ocorra desistência da reserva do flat, o associado deverá 
informar ao sistema on-line sobre a sua desistência. O sistema automaticamente 
substituirá por um suplente. O prazo limite para a desistência será até a quarta-
feira que antecede o final de semana da sua reserva, sob pena do mesmo assumir 
a responsabilidade pelo pagamento integral da taxa; 

1.8. Em caso de aceite, o associado terá que pagar a taxa de “contribuição para 
manutenção do flat até às 9h da sexta feira que antecede o final de semana 
sorteado. Após o pagamento ou transferência da taxa, o associado deverá enviar 
o comprovante para o setor responsável da associação. Ressalta-se que o 
comprovante também poderá ser entregue diretamente na sede da associação, 
situada no Campus Natal-Central. Após a verificação do pagamento será gerada 
pelo sistema on-line uma autorização de acesso ao flat para o associado sorteado. 



1.9. Será gerado pelo sistema on-line uma lista de até no máximo 04 (quatro) pessoas 
adultas e (uma) criança autorizadas a ter acesso ao flat, para que o responsável 
pelo controle de acesso do Condomínio Pipa’s Bay possa liberar a entrada.  

1.10. É expressamente proibido o repasse de reserva para terceiros (associados ou 
não), por quaisquer motivos, sob pena de ser vedado a utilização dos flats por 1 
(um) ano.  

1.11. Os flats da ASIF/RN não são contemplados com serviço de camareira, e o 
associado precisa levar roupa de cama (lençol para o colchão, para uso próprio e 
fronha), além de toalhas de banho e de mão. Caso considere necessário, o 
associado também pode levar toalha de mesa e pano de prato.  

 
  

DO CUIDADO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOVÉIS E UTENSÍLIOS DOS 
FLATS 
 

1. Cabe ao associado, no momento de sua chegada e saída do FLAT, conferir os 
utensílios, equipamentos e móveis existentes no mesmo, conforme listagem fornecida 
pela ASIFRN. Em caso de danos e ou desaparecimento de algum desses, o associado 
terá a inteira responsabilidade de reposição e ou reparos, quando necessário, e no caso 
do associado constatar falta de alguma coisa quando da conferência na chegada, é 
necessário registrar no livro de ocorrências e comunicar à administração da ASIF/RN; 

2. Caso haja desaparecimento ou quebra de algum dos utensílios, o associado 
responsável pela reserva deverá comunicar à administração da ASIFRN e repor o objeto 
o mais breve possível; 

3. É direito do associado, ao dar entrada no FLAT, encontrar o mesmo limpo. Como 
também, é dever do associado, ao desocupá-lo deixar utensílios lavados e 
dependências limpas; 

4. No caso de necessidade de algum reparo ou ajuste na parte elétrica ou hidráulica, é 
necessário que o associado comunique, inicialmente, à recepção do condomínio. Se 
não for resolvido ou não for de responsabilidade do condomínio, comunicar 
imediatamente à ASIF/RN; 

5. Qualquer irregularidade observada deve ser comunicada ao administrador local e feito 
o registro em livro de ocorrências. 

 
 
 
O ACESSO E USO DOS FLATS E ÁREAS COMUNS RESPEITA ÀS REGRAS 
ESTABELECIDAS PELO CONDOMÍNIO DO PIPA’S BAY, CONFORME A SEGUIR: 
 
. DAS NORMAS GERAIS 
 

1. O acesso às dependências dos flats do Condomínio Pipa’s Bay só será permitido 
mediante a apresentação de documento de identificação (RG) e da autorização 
emitida pela ASIF/RN, devidamente assinada ou enviada eletronicamente para a 
administração do Condomínio, por algum representante legal da ASIFRN, ou 
documento impresso emitido pelo programa computacional com selo digital. Para este 



acesso, exige-se, obrigatoriamente, a presença do associado, não sendo permitido, em 
hipótese alguma, a liberação de parentes e ou amigos do associado sem a sua 
presença; 

2. Os associados e seus dependentes receberão pulseiras identificadas do condomínio, e 
não deverão retirá-las durante todo o período que estiverem utilizando o flat. 

3. Todos os condôminos, seus inquilinos e respectivos familiares, seus prepostos e os 
empregados do condomínio são obrigados a cumprir, respeitar e, dentro de sua 
competência, a fazer cumprir e respeitar as disposições deste regulamento. 

4. Fica estabelecido que, conforme a convenção do condomínio, no período de 22h às 6h 
cabe aos condôminos guardarem silêncio, evitando-se ruídos ou sons que possam 
perturbar o sossego e o bem-estar dos demais moradores. 

5. Durante as 24h, o uso de aparelhos que produzem som ou instrumentos musicais deve 
ser feito de modo a não perturbar qualquer morador, observadas as disposições legais 
vigentes, salvo em ocasiões especiais devidamente comunicadas com antecedência ao 
Síndico. 

6. O uso da piscina somente poderá ser praticado em locais apropriados, em geral das 9h 
às 22h, ressalvados os específicos para locais expressamente determinados, na 
forma e condições previstas neste Regulamento Interno, ou definidas previamente pelo 
Síndico. 

7. A reiterada prática de atos que caracterizem o comportamento antissocial (duas vezes 
ou mais) poderá gerar, contra o faltoso, a imposição de multa de até dez cotas 
condominiais, assegurando o direito de defesa perante o Conselho Consultivo e/ou 
Conselho Fiscal. 
 

. DO USO DAS ÁREAS COMUNS 
8. É permitido aos moradores usar e usufruir das partes comuns do Condomínio, desde 

que não impeçam idêntico uso e fruição por parte dos demais condôminos. 
9. É vedado a qualquer título ceder ou alugar as partes comuns do edifício, no todo ou em 

parte, a pessoa que não residir no mesmo, para grupos, agremiações ou entidades de 
qualquer natureza, com ou sem fins lucrativos. 
 

10. Não será permitido o ingresso de animais de qualquer espécie no Condomínio. 
 

11.  É expressamente proibida a utilização da recepção como 
extensão de sala de jogos ou lazer, como colocar os pés ou deitar sobre os sofás, 
realizar brincadeiras ou qualquer outro jogo que possa causar danos aos móveis e 
guarnições das mesmas, ficando seus transgressores sujeitos ao pagamento das 
multas previstas neste Regimento. 

 
. DOS ELEVADORES 

12. É proibido utilizar os elevadores sociais quando em trajes de banho, 
sem camisa,  ou  de   prática   de   esportes,   bem  como 
transportar   bagagem,   carga, objetos   volumosos,   equipamentos esportivos, 
bicicletas, veículos infantis e animais. 



 
 

. DAS VAGAS DE GARAGEM E SUA UTILIZAÇÃO 
13. Cada condômino terá o direito A UMA vaga na garagem especificadas na Convenção, 

ou estipuladas em suas escrituras de propriedade, não havendo local fixo para guarda 
dos carros, visando maior facilidade de entrada e saída dos veículos, devendo ser 
respeitados limites das mesmas de acordo com as marcações existentes nos pisos. As 
motocicletas ocuparão o mesmo espaço físico da(s) vaga(s) de garagem de cada 
apartamento, desde que os automóveis tenham dimensões compatíveis com a área da 
vaga respectiva e as necessidades de estacionamento, circulação e manobra tenham 
peso compatível com a capacidade de carga dos pisos da garagem e sejam mantidos 
descarregados. 

14. Fica proibida a guarda de animais, embrulhos, volumes, peças, utensílios, motores, 
pneus, ferramentas ou quaisquer outros objetos, inclusive entulho, acessórios ou 
qualquer outro tipo de material nas garagens móveis. 

15. É proibido o uso  das  garagens  para a execução de qualquer serviço (montagem de 
móveis, pintura, troca de peças em 
automóveis,   lanternagem   e   teste   de   motores   e   de   buzinas), executando-se 
troca de pneus quando absolutamente necessários, e socorro mecânico visando à 
retirada do veículo do interior das garagens. 

16. É expressamente proibida a permanência de pessoas estranhas e crianças nas 
dependências das garagens, salvo para os casos de embarque e desembarque destas 
últimas. 

17. É expressamente proibida a lavagem de carros no interior da garagem do primeiro piso, 
a qual não está preparada para a execução deste serviço, devendo o morador dirigir-se 
ao segundo piso, onde poderá fazê-lo em locais previamente designados pela 
Administração do Condomínio. O serviço poderá ser executado pelos 
moradores ou serviçais do Condomínio, mas estes sempre fora de seu horário de 
serviço, sendo vedado o uso de mangueiras ou qualquer outro utensílio que possa 
causar desperdício de água, devendo ser utilizados baldes ou vasilhas de pequeno 
porte para tal fim.  Os transgressores, se condôminos e/ou residentes, serão 
penalizados com as sanções previstas neste Regimento Interno; se funcionários com 
rescisão do contrato de trabalho, por justa causa. 

  
. DA PISCINA E SUA UTILIZAÇÃO 
 

18. O uso da piscina é privativo dos condôminos e locatários, e sua utilização obedecerá 
ao disposto no Decreto-Lei nº 4.447/81 - 
Normas sobre  o  controle  e  fiscalização  de  piscinas  - publicado no DOERJ de 17-
08-81, parte 1. 

19. Os danos causados por convidados quando da utilização da piscina serão de 
responsabilidade dos respectivos condôminos. 

20. Os usuários da piscina que se comportarem de forma atentatória à moral e aos bons 
costumes serão retirados da mesma.  

21. É proibido fazer refeições no interior e bordas da piscina, sendo permitido apenas o 
consumo de sanduíches, salgadinhos e bebidas nas áreas estabelecidas pelo 



Condomínio, servidos em pratos 
e copos plásticos, pelos funcionários do bar e/ou pelos moradores. 

22. Somente será permitido o uso de aparelhos sonoros do Condomínio na área da piscina 
para que não prejudiquem o sossego dos demais usuários. 

23. É proibida a utilização da piscina para a promoção de festas/churrascos de qualquer 
natureza, salvo quando promovidas pela Administração do Condomínio, ou autorizadas 
pelo Síndico, desde que não prejudiquem os demais moradores. É expressamente 
vedada a utilização de garrafas e/ou outros utensílios de vidro nas dependências da 
piscina e/ou suas imediações. 

24. A administração, por necessidade, poderá modificar os dias e horários de 
funcionamento da piscina, devendo afixar nos quadros de aviso as alterações 
realizadas. 

25. A Administração tem plenos poderes para tomar as medidas que julgar convenientes 
para a manutenção da ordem no uso da piscina. 

26. Os móveis e utensílios da piscina (cadeira, mesas, etc.) não poderão ser retirados nem 
utilizados para fins diversos daqueles a que se destinam de suas imediações. 

27. Para os locatários será cobrado rolha caso queira utilizar própria bebida na área da 
piscina. 

 
    
. DAS PENALIDADES 

28. Os condôminos são responsáveis pelos danos e prejuízos que, pessoalmente, seus 
dependentes, visitantes e prepostos venham a causar em qualquer área comum do 
prédio, ficando obrigado a indenizar o Condomínio, pelo valor do dano causado a ser 
apurado pela Administração e exigido do condômino 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 acrescida dos ônus legais em decorrência de sua 
inadimplência. 

29. O Condomínio punirá os infratores, condôminos, familiares, visitantes ou prepostos, 
com as sanções previstas na Convenção e neste Regulamento Interno. 

30. A disciplina estatuária é decorrente do interesse comum, sobrepondo-se, obviamente, 
ao particular, desde que não viole o direito básico de propriedade. 

31. Caberá à Administração do Condomínio aplicar as sanções previstas na Convenção, 
em caso de transgressão das normas do presente Regulamento 
Interno,   as   quais   serão   graduadas   de conformidade com sua importância, sendo 
no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da cota condominial, para cada infração 
praticada, as quais reverterão para o fundo de reserva do Condomínio, podendo chegar 
ao valor equivalente a cinco ou dez cotas, pela reiteração dos atos ou pelo 
comportamento antissocial, por deliberação do síndico. 

32. As multas poderão ser aplicadas diariamente, em caso de infração continuada, ficando 
o condômino proibido de dar continuidade em caso de obras ou instalações. 

33. Além das penas cominadas em Lei. Fica ainda o condômino, que transitória ou 
eventualmente perturbar a vida condominial ou o uso das coisas comuns ou de cada 
condômino ou der causa a despesas, sujeito ao pagamento de multa equivalente ao 
valor da taxa condominial incidente à época da infração, mesmo que o apartamento 
esteja ocupado por terceiros, locatários ou comodatários; e ficará obrigado ao 
ressarcimento de despesas ocasionadas, sem prejuízo das demais consequências 
cíveis ou criminais. 



34. Se o infrator depois de aplicada a penalidade, não cessar a infração, ficará passível de 
novas penalidades e assim sucessivamente, sempre em valor crescente como vier a 
ser disciplinado pelo Regimento Interno, até decisão judicial. 

35. As multas serão impostas e cobradas pelo Síndico, que deverá comunicá-las aos 
respectivos condôminos por carta registrada com AR ou por carta protocolada. 

36. Sem prejuízo da atualização monetária das multas, poderá o interessado interpor 
recurso à Assembleia Geral, o que deverá ser feito em até 30 (trinta) dias do 
conhecimento do fato ao interessado. 

37. Quando o Síndico se omitir, caberá a qualquer condômino solicitar ao Conselho 
Consultivo as providências exigidas. 

38. As custas e despesas em processos judiciais, assim como honorários de advogados, 
serão sempre pagos por quem for condenado no processo. 

39. Em ação proposta pelo Condomínio que for julgada improcedente, as despesas que 
houver serão consideradas como despesas extraordinárias de Condomínio. 

40. As penalidades poderão ser aplicadas a qualquer tempo e, quando não forem na 
ocasião oportuna, não serão canceladas, salvo por deliberação expressa de 
Assembleia Geral, em grau de recurso. 

41. As importâncias devidas a título de multas que não forem pagas até 30 dias após a data 
em que vier a ser fixada ficarão sujeitas, desde a ocorrência e até o efetivo pagamento, 
à incidência de juros que se fixam em 1% (um por cento) ao mês, à atualização 
monetária de acordo com o IGP-DI coluna 2, da Fundação Getúlio Vargas (ou na falta 
deste, pelo IPC ou outro índice que vier a substituir). 

42. As despesas resultantes de ação ou omissão da Administração do Condomínio e/ou de 
seus empregados serão custeadas pelo Condomínio, cabendo ao Conselho Consultivo, 
conforme o caso, aplicar aos responsáveis as penalidades cabíveis, não se incluindo 
aqui as despesas com danos em veículos e/ou a terceiros ocasionados por veículos 
que deverão estar cobertos por seguro de responsabilidade exclusiva, inclusive 
financeira, do proprietário do veículo). 

43. Em caso de necessidade de procedimento judicial, todas as despesas correspondentes 
às custas e honorários advocatícios ocorrerão por conta do Condomínio responsável, 
que ficará também obrigado a efetuar os reparos necessários ou reembolso ao 
Condomínio de despesas ocorridas com a reposição de objetos ou áreas danificadas. 
 
 
 

. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
   

-GOVERNANÇA 

Os inadimplentes com o Condomínio não terão direito ao serviço de governança, 
locação, sendo ainda bloqueados os telefones da rede de PABX. 
 
- DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

Não é permitida a permanência de animais de pequeno porte dentro de sua unidade. 
  



 
 . DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
 

Constitui dever de condôminos, moradores e usuários do prédio cumprir o presente 
Regulamento Interno, levando ao conhecimento da Administração qualquer transgressão de 
que tenha conhecimento. 

Aos condôminos cabe a obrigação de, nos contratos de locação, alienação ou cessão 
de uso de suas unidades a terceiros, fazer incluir cláusula que obrigue ao fiel cumprimento das 
normas do presente Regulamento, sob pena de responder pessoalmente pela omissão no 
contrato de locação, pelo valor das multas aplicadas ao inquilino que transgredir as normas da 
Convenção deste Regulamento Interno do prédio. 

É obrigatório o preenchimento correto da ficha de registro de locatários, a fim de que o 
Condomínio possa manter sempre atualizadas as fichas de cadastro policial. 

Quaisquer sugestões e/ou reclamações deverão ser dirigidas à Administração do prédio 
por escrito, as quais serão registradas em livro próprio. 

Ficam o Síndico e/ou Administração autorizados a, obedecidos Convenção do 
Condomínio e este Regulamento, baixar todas as instruções complementares que entenderem 
necessárias à aplicação das normas do presente. 

Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Síndico e/ou 
Administração, ressalvados os da competência do Conselho Consultivo e da Assembleia Geral 
de Condôminos e o direito dos condôminos previstos na Convenção. 

 
 

Natal,   de          de  201__ 
 

______________________________ 
 

 

 

 


