
ILUSTRÍSSIMO Sr. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE ASSIS/SP 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL CASABLANCA, associação privada, inscrita no 

CNPJ sob o n.e 24.951.908/0001-49, com sede na Avenida Rui Barbosa, s/n.e, em Assis/SP, CEP 

19816-000, representada por EDER DOMINGOS PADOVANI, brasileiro, bancário, casado, portador do 

RG sob o n.e 12.104.274-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.e 041.794.368-76, residente e 

domiciliado à Alameda Dra. Marlene Passarelli Cortez, n.e 324, Residencial Casablanca, na cidade de 

Assis/SP, vem mui respeitosamente, na presença de V.S.̂ , requerer que se digne proceder a 

averbação e arquivamento junto ao Registro n.s 7208 da ATA DA 1- ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA realizada em 22 de outubro de 2018. referente a ALTERAÇÃO das RESTRIÇÕES 

CONSTRUTIVAS CONVENCIONAIS e do REGULAMENTO INTERNO, acompanhada dos respectivos 

INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Assis/SP, 12 de<npvembrcwle 2018. 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL CASABLANCA 
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ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL CASABLANCA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os senhores proprietários/titulares de direito de lotes 

residenciais do Residencial Casablanca e associados da ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL 

CASABLANCA a se reunirem, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE, nos termos do 

artigo 15 e 16 do Estatuto, às 19h30min horas, no dia 22 de outubro de 2018. a se realizar no 

Salão de Festas" do Residencial Casablanca, localizado Av. Rui Barbosa s/n2, em Assis/SP, em 

12 convocação e em segunda convocação às 20hO0min, na mesma data e endereço, a fim de 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

A) Inclusão/Alteração nas Restrições Construtivas Convencionais do Residencial 

Casablanca; 

B) Construção do Portão de Acesso de Pedestres; 

C) Aprovação do Uso do Salão de Festas para eventos pessoais, conforme determina o 

Regulamento Interno (capítulo VIII - item 1), e proibição do acesso de veículos no 

interior do Residencial Casablanca dos respectivos convidados, bem como utilização da 

porta principal do Salão de Festas como entrada; 

D) Cobrança de Taxa de Conservação para o Uso do Salão de Festas (Regulamento Interno 

capítulo VIII - item 9); 

E) Adequação/alteração do horário do Uso da Academia e Salão de Festas (Regulamento 

Interno capítulo VIII - itens 4 e 5); 

F) Apreciação dos Custos de Instalação de Energia Fotovoltaica. 

Não havendo quórum suficiente para a instalação da Assembleia Geral 

Extraordinária, em primeira convocação, fica desde já estabelecido que esta se reunirá, em 

segunda convocação, 30 (trinta) minutos após o horário marcado, nos termos da alínea "b" do 

artigo 16, do Estatuto. 

Todos os associados terão direito a voto, com exceção dos inadimplentes, 

nos termos do artigo 72 do Estatuto, e, os associados poderão ser representados por 
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mandatários com poderes especiais para prática de atos que constituam objeto das 

Assembleias, através de instrumento de procuração com firma reconhecida do outorgante, 

observadas as restrições estatutárias e legais, devendo a procuração ser entregue na sede da 

Associação, com antecedência razoável para a realização da Assembleia Geral. 

Assis/SP, 04 de outubro de 2018. 

ASSOCIAÇÃO RESIÇENCIÂVCASABLANCA 
Éder Domingos Padovani 

Presidente 
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ATA DA 73 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE 

DA ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL CASABLANCA 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2018 (dois mil e dezessete), 

reuniram-se no Salão de Festas do Residencial Casablanca, situado à Av. Rui Barbosa, s/n, na 

cidade de Assis, Estado de São Paulo, os proprietários, promissários compradores e titulares 

de domínio dos lotes, os quais assinaram Lista de Presença para composição de "quórum", a 

qual fica fazendo parte integrante desta ata. 

Às 19:30 horas, como não havia "quórum" para a primeira chamada/convocação, 

aguardou-se mais 30 minutos. 

Às 20:00 horas, em segunda convocação, atendendo ao Edital de Convocação 

datado de 04 de outubro de 2018, publicado e fixado em lugar visível com destinação 

própria aos Associados, ou seja, no quadro de avisos da Associação, além de ter sido enviado 

por carta simples através dos Correios a todos os Associados, com a devida antecedência 

(nos termos do artigo 16 do Estatuto), a 1- Assembleia Geral Extraordinária AGE foi instalada 

pelo Sr. Eder Domingos Padovani, na qualidade de Presidente da Associação Residencial 

Casablanca, que determinou a mim, Márcio Sampaio de Souza, na qualidade de Secretário 

da Associação Residencial Casablanca para secretariar os trabalhos da Assembleia. 

Primeiramente, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos, e 

esclareceu que todo o Associado tem direito a voto na Assembleia, desde que esteja 

adimplente com suas obrigações, conforme disposto no artigo 72 do Estatuto. 

Em seguida foi lida a pauta constante do Edital de Convocação para deliberar 
1 

sobre a seguinte ordem: 

A) Inclusão/Alteração das Restrições Construtivas Convencionais do Residencial 
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B) Construção do Portão de Acesso de Pedestres; 

C) Aprovação do Uso do Salão de Festas para eventos pessoais, conforme determina o 

Regulamento Interno (capítulo VIII - item 1), e proibição do acesso de veículos no 

interior do Residencial Casablanca dos respectivos convidados, bem como utilização 

da porta principal do Salão de Festas como entrada; 

D) Cobrança de Taxa de Conservação para o Uso do Salão de Festas (Regulamento 

Interno capítulo VIII - item 9); 

E) Adequação/alteração do horário do Uso da Academia e Salão de Festas 

(Regulamento Interno capítulo VIII - itens 4 e 5); 

F) Apreciação dos Custos de Instalação de Energia Fotovoltaica; 

Ficando destacado que as resoluções serão limitadas aos assuntos constantes da 

pauta publicada no Edital, conforme dispõe o Artigo 16, alínea g, do Estatuto. 

Item A - Inclusão/Alteração das Restrições Construtivas Convencionais do 

Residencial Casablanca: 

Primeiramente passou a expor a justificativa da presente Assembleia para 

modificar/alterar alguns itens das Restrições Construtivas Convencionais do Residencial 

Casablanca, bem como incluir outros, tratando, como exemplos, regras acerca de muros, 

recuos, tapumes, obras paralisadas/interrompidas e penalidades. 

Feita a exposição da redação em vigor e das novas redações propostas, por meio 

de cópias distribuídas aos presentes e projeção no alto da parede com o uso de projetor de 

imagens visível a todos, foi aberta a discussão, item a item, houveram algumas sugestões 

pontuais e as redações ficaram como seguem: 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 
Atual 
® Item 31: O piso do 

pavimento térreo deve 
estar situado, no máximo 
1,00m (um metro) acima 
ou 1,00 (um metro) 
abaixo, da cota média 
existente no alinhamento 
frontal do terreno, 
indicado no memorial 
descritivo. 

Modificações 
® Item 31:0 piso do pavimento 

térreo deve estar situado, no 
máximo 1,00m (um metro) 
acima ou 1,00 (um metro) 
abaixo da cota média existente 
no alinhamento frontal do 
terreno, indicado no memonal 
descritivo. Nos lotes de esquina 
a divisa que faz lateral como 
passeio publico também dêvê 
er seu pavimento térreo 
situado a no máximo rOOm 
(um metro) acima ou 1.00 (um 
metroi abaixo da cota média" 
existente no alinhamento lateral 
do terero 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 
Atual Modificações 

• Item 44: Será obrigatóna a 
construção de muros de 
fechamento da propriedade 
em seus limites (laterais e 
fundos), com altura mínima 
de 1,60m (um metro e 
sessenta centímetros) e 
altura máxima de 2,20 m 
(dois metros e vinte 
centímetros), exceto 
quando se tratar de divisas 
laterais com confrontações 
com o passeio público. 

* Item Ai passou í s w o item 46 com nova 
redação: Será obngatóna a construção o* 
•Duros oe fechamento da propneaade em seus 
imites flateras e fundos), a altura mínima 
permtKla para os muros oa dvisa é de 1 .ôOrr 
',um e sessenta metros) e altura máxima de 
ZTOm (dois e setenta metros), contados a 
partf do perfil natural do terreno. 220 m idos 
metros e vnte) de altura do laoo «temo do 
terreno, ou seja. acma do aterro, 
•loepenaente de já ex st r uma parede ou 
muro educado junto ã divisa, exceto quando 
se ratar de divsa lateral u i r t m f b com o 
passeio púr>co esta otytgatonedade não se 
aplicara, desde que naja anuênc-a por escrito 
aos propnetános dos lotes 'moeres, que deve 
ser apresentada na ocasião da aprovação co 
projeto 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 
Atual Modificações 

$ Item 49: Para as 
piscinas, spas e ofurôs. 
o recuo mínimo 
obrigatório é de 1,00m 
(um metro). Os recuos 
são contados do 
alinhamento das divisas 
laterais e de fundo. Não 
é permitida a construção 
deles sobre o recuo 
frontal 

• Item 49 passou a ser o 
item 51 com nova 
redacao: Mara spas. 
õfuros, cascatas, cisternas, 
piscinas e casa de 
máquinas, o recuo mínimo 
obrigatório é de 1,00m (um 
metro). Os recuos são 
contados do alinhamento 
das divisas laterais e de 
fundo. Não é permitida a 
construção deles sobre o 
recuo frontal. 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 
Atual 

Item 63 Para a execução de toda e 
qualquer reforma, construção e 
demolição, junto ã frente, fundos e 
laterais' do lote será obrigatório a 
utilização de tapume e que deverá ter 
altura mínima de 2.20m (dos metros e 
vmte centímetros) em relação ao nível 
do passeio, até as divisas com os lotes 
lindeiras, exceto sondagem, 
terraplanagem e execução de 
alojamento 
Item 84: Poderá ser solicitado o 
fechamento total ou parcial do canteiro 
de obras com tapumes com altura 
determinada pela VENDEQORA, da 
ANUENTE ou ASSOCIAÇÃO, caso 
sejam constatadas interferências 
desagradáveis na vizinhança 

Modificações 
Incluir como item 71 em substituição 
aos itens 63 e 64: Para a e»ecjç-ao de 
toda e qualquer construção, reforma e 
demolição, será obrigatório a utikzaçáo 
de tapume, junto à frente, fundos e 
laterais do lote. com altura minima de 
2.20m (dois metros e vmte) em relação 
ao nível do passeio, inclusive os lotes 
de apoto. até as divisas com os lotes 
lindeiras. Fica estipulada que a partir 
da data de aprovação/alteração desta 
norma, as obras em andamento terão 
o prazo de até 45 (quarenta e cinco) 
dias corridos para adequação. 
Considera-se obra em andamento 
todas as que ainda não possuem 
Habte-se. 

MICROFILMADO SOB H° 

- 8 0 8 6 -

Cartório CWildaaN»*"»»^!dic3S 

D da Comarca de A IH** 

Página 4 de 23 



Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Item 76: No caso de paraitzação da obra 
por prazo superior a 45 (quarenta e 
cinco) dias comdos, o<a.s) 
COM PRAOORi; A. ES) deve(m} 
providenciar a limpeza da obra através 
da remoção dos entulhos e detritos 
existentes. Todos os materiais e 
recipientes que possam armazenar 
água devem ser guardados em tocais 
protegidos da chuva. Devem ainda 
manter a obra fechad3 em todo o 
perímetro, conter os taiudes e aterrar 
locais onde o acúmulo de água possa 
ocorrer, sempre em prol da segurança e 
saúde pública. 
Item 77: Se a paralização d3 obra 
ocorrer por prazo superior a 120 jcento 
e vinte) dias. a construção devera ter 
todos os vãos e aberturas fechadas de 
acordo com as determinações do órgão 
competente do município. 

Atual 

Aiftfar.o.tftm 76177. para item 6 
~5j Sc " C * í-\. H\i r~rc,r-ç,..J3 ;<.• p t- MO 

i KT Caso a M>ra 
i te m ou sej; 

supenor a AS quarenta e ancoí dias corroos, o 
Drioraano ae.era aaotar 3s p-oviaerdas 
adequadas a casa caso detentos acamo, evanoc-
se em conta que catera ao proprietário ou 
responsável, todo • qualquer c-rus retatvo a 
regularização 
Canteiro instalado • obra rtao iniciada Todo 
masenaf depositado na ocra e ic-te de apoio deve 
ser renovido do loca peio oropretano. que será 
-tinas; através ot via M com orazo de i£ 
OJ1S2H • dias úteis para a aevda regularização 

Obra iniciada O propnetano oevera.comurcar a 
paraKaçao por esemo a ASSOCIAÇÃO, e 

3- 3 n:'3Z3 n n-:\ .: -õte-;- i 
r oamerc*. t aterrar esca.açces 

Obra paralisada Tosas as ocos oaraf«adas 
de.-erâo rrarter o carnero de coras tapurnado em 
:ooo o seu perímetro, seroo que o mm oe aooo 
da ocra M M ser noerado e reconsttuido Todo o 
maaenat remanescente devera ser aorgaco e 
KM i3io srr uma das dependências da oora 

Modificações 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Atual 
i Item 100 A Liberação para exped :áo ae 

Habte-se peia Prefeitura, somente' será 
expedida peia VENDEDORA ca 
ANUENTE ou ASSOCIAÇÃO, após a 
vereação dos itens abaixo relaconados 
Cumpnmento oe todas as normas 
estabeiecioas pela VENDEDORA, da 
ANUENTE ou ASSOCIAÇÃO, e pelo pocer 
público através desta regulamentação; 
Apresentação de carta ce soe cão do 
sistema de esgoto: 
Umpeza de todos os restos de materiais. 
:ef:cs e >c :a e: * :3iiz e !cte oe apc : 
Replanto de grama e árvores no lote de 
apoio, ou a VENDEDORA, da ANUENTE 
ou ASSOCIAÇÃO fará o serviço e cobrara 
peto mesmo.' 
Pagamento de Iodas as multas cf-e 
:-:%*-r.-a !f--.a.r 5 :o atacas 

Modificações 
Í Alterar ttem 100 para item 113 e com 

nova redacáo: Somente se/a cerada a 
ocupação peia ASSOCIAÇÃO, após a 
verificação dos itens abaixo 
reJacionaaos 

8 Ter s*do atendido a todas as 
notificações de irregularidades de obra 
que eventualmente tenham sido 
emitidas pela ASSOCIAÇÃO: 

t Limpeza de todos os restos de 
materiais, detritos e lixo da edificação e 
lote de apoio. 

• Repfantio de grama e árvores no lote de 
apoio, ou a ASSOCIAÇÃO, fará o 
serviço e cobrará pelo mesmo; 

9 Pagamento de todas as multas que 
porventura tenham sido lavradas 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados \ 
® Incluir como item 32: Os muros de arrimo _ _ _ _ _ _ _ 

para lotes em aclive ou declive não 
poderão ultrapassar o equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) do desnível natural 
longitudinal do terreno na divisa de fundos 
e 50% (cinquenta por cento) do desnível 
natural transversal nas divisas laterais, 
sendo que não poderão ultrapassar a 
altura de 2,00 (dois) metros. 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

<§> Incluir como Item 33: Sobre o muro 
arrimo em corte ou aterro, será 
obrigatória a execução de muro de 
divisa com altura definida no item 46 
(considerando a nova sequência 
numérica). 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

• Inserir como Item 53: (alterando a ordem numérica 
sequencial dos demais): Considera-se beiral a 
projeção do telhado existente além da parede ou da 
estrutura que lhe dá sustentação, os beirais podem 
avançar sobre os recuos mínimos obrigatórios no 
máximo 0,70m (setenta centímetros). E considerada 
e computada como área construída a projeção do 
beiral que exceder os 0 70m (setenta centímetros). 
Os PROPRIETÁRIOS ficam obrigados a captar as 
águas pluviais através de calhas e condutores, 
direcionando-as para a rede coletora do seu próprio 
terreno. 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

• Inserir como item 54: é permitida a construção 
de pergolado sobre o recuo lateral ou de fundos, 
desde que o comprimento dele não exceda ao 
limite de 20% (vinte por cento) da metragem da 
divisa da unidade e possua altura máxima de 
2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), 
medidos do piso acabado até a face superior das 
pérgolas; as laterais que fazem divisa com o muro 
devem ser vazadas, não sendo permitida a 
ampliação da altura do muro, que deve ser 
mantido no máximo a 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros). 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 
® Inserir como item 55: a altura e a 

largura das pérgolas ficam limitadas, 
respectivamente, a 0,30m (trinta 
centímetros) e 0,15m (quinze 
centímetros), e o espaçamento mínimo 
entre elas não pode ser inferior a 0,1 Om 
(dez centímetros). Esta norma também 
se aplica a lateral que exceder a altura 
de 2,20m a partir do piso acabado. 

- 1 
/ 

/ 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

® Inserir como Item 56: Não é permitido 
pergolado sobre a faixa de recuo frontal 
e, nos casos das unidades de esquina, 
sobre o recuo lateral voltado para a via 
de acesso. 

/ 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 
<§> Inserir como Item 57: O abrigo de gás, 

quando estiver sobre o recuo lateral, 
deverá estar encostado na edificação e 
ter as medidas mínimas exigidas pela 
norma da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas), necessária para 
abrigar no máximo dois botijões. Só 
serão permitidos botijões PI 3 kg ou P45 
kg. 

\ 
\ 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

• Inserir como Item 58: A lixeira e caixa 
de correio quando implantados, devem 
ser no recuo frontal, do lado oposto a 
garagem, junto ao alinhamento predial. 

/ 
/ 
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Alteração das Restrições Construtivas 
Convencionais 

Itens a serem acrescentados \ 

Inserir como Item 59: A faixa de recuo frontal, 
junto às divisas laterais, poderá ter nível natural 
alterado em relação ao nível da guia. desde que 
sejam executados taludes com inclinação 
máxima de 2:1 (dois para um). Os casos 
especiais devem ser submetidos a aprovação da 
ASSOCIAÇÃO, que aprovará ou não, 
considerando o padrão urbanístico do 
Residencial Casablanca e a interferência na área 
de terreno vizinha. 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

<•> Incluir como item 72: No caso de 
sondagem, terraplanagem e execução 
de alojamento, a execução de tapume 
em todos os limites do canteiro de obra 
fica provisoriamente liberado até o 
início das obras. 

/ 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

® Incluir como Item 73: Não serão 
permitidas instalações de banheiros ou 
W.C., fossa negra ou alojamento no lote 
de apoio. A topografia original do lote de 
apoio não poderá ser alterada. 

/ 
J 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

® Incluir como item 78: Deverá s^r 
cadastrado, junto à ASSOCIAÇÃO, todo o 
pessoal com acesso à obra (empregados, 
empreiteiros, prestadores de serviços e 
outros), com a apresentação de 
documentação oficial com foto que o 
identifique. O cadastramento possibilitará a 
emissão de cartão de identificação, o qual 
deverá ser apresentado diariamente 
quando da entrada e saída do Residencial. 

/ 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

® Incluir como Item 79: Em caso de 
dispensa/rescisão de funcionários, 
empregados, empreiteiros, prestadores 
de serviços e outros, o responsável pela 
obra deverá informar a ASSOCIAÇÃO 
para cancelamento da liberação de 
acesso ao Residencial. 

^4 

/ 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

<•> Incluir como Item 95: É obrigatório a 
implantação de sanitários no barracão 
provisório e sua ligação à rede de coleta 
de esgoto, sendo proibida a execução 
de fossas. 

/ 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

® Incluir como Item 96: Terraplanagem, 
estaqueamento, fundações e 
congéneres, somente podem ser 
executados por profissionais 
devidamente qualificados e mediante a 
respectiva comprovação. 

/ 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

® Incluir como Item 93: Não será permitida 
a utilização de calçadas e vias públicas 
para o preparo e limpeza de qualquer 
material, betoneira e ferramentas 
destinadas à construção, especialmente 
massa e concreto. Todos os trabalhos e 
materiais referentes à obra deverão ser 
executados e mantidos no interior do 
tapume. 

M 1 C R 0 F \ U ^ 0 0 S C ^ 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

Incluir como item 122: Ficam estabelecidas as seguintes multas, sem 
prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis, para os seguintes casos: 
10 vezes o valor correspondente a UFESP - multa uni ca - para infrações 
aos itens: 13; 113-b; 87-b; 87-c; 118; 
8 vezes o vakx da UFESP - multa diána - para infrações aos itens: 37: 66: 
74. 82: 99. 107; 108; 
Açâo Judicial - para infrações ao item : 18; 19; 25; 89r 101; 102; 116; 117; 
2 vezes o vakx da UFESP - multa diária - para infrações aos itens: 76; 77: 
86, 89; 90: 91; 92; 93; 97; 109; 11; 
10 vezes o valor da UFESP e Açâo Judicial - para infrações aos itens: 7; 11; 
12; 14; 16: 17, 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 38: 39: 
40; 41; 42 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53: 54; 55; 56; 57; 58; 59; 
60 61; 62: 63; 64; 65; 67; 68: 69: 70; 71; 73; 75; 80; 81; 85; 87-a: 88: 94; 
95. 96; 100; 103; 104; 105; 106; 110. 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

® Incluir como Item 123: Para as multas 
específicas deste regulamento, o 
PROPRIETÁRIO/DONO DA OBRA será 
notificado por via postal, implicando na 
tomada de outras atitudes cabíveis em 
lei caso o pagamento não seja efetivado 
no prazo determinado. 

/ 
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Alteração das Restrições \ 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

<§> Incluir como item 124: Para o exercício 
de direito de recebimento, a 
ASSOCIAÇÃO, fará constar os valores 
referentes às multas, em campo próprio 
nos boletos utilizados para a cobrança 
bancária mensal. 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

\ 

® Incluir como Item 135: Fica determinado que, na data de 
aprovação destas normas, as residências que já 
possuam Habite-se expedido pela Prefeitura Municipal de 
Assis e que já se encontram habitadas, estejam em 
desacordo com o código antigo, ficam consideradas 
regulares. As obras em andamento que possuam alvará 
expedido pela Prefeitura Municipal de Assis e pela 
ASSOCIAÇÃO, bem como os projetos já apresentados 
para análise, deverão seguir as normativas do código 
antigo, pelo qual foram aprovadas/elaborados, 
respectivamente. A partir da data de aprovação dessas 
normas, os projetos deverão ser apresentados seguindo 
as normatizaçoes deste código 

- 8 0 8 6 -
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Alteração das Restrições x 

Construtivas Convencionais 
Itens a serem acrescentados 

® Incluir Item 136: Casos Omissos: 
Todos e quaisquer casos omissos, de 
qualquer ordem ou natureza não 
contemplados neste regulamento serão 
decididos em reunião junto à 
Associação, e em tal não sendo 
possível, em conformidade com a 
legislação aplicável. 

Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

•> Incluir Item 137: À Associação, é dada 
legitimidade ativa para propositura de 
ações judiciais, de qualquer natureza, a 
fim de que o presente Código seja 
fielmente observado, bem como para a 
cobrança das penalidades impostas. 

•i 
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Alteração das Restrições 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

® Incluir Item 138 Disposições Finais O 
presente código vigora a partir da data de 
registro do loteamento RESIDENCIAL 
CASABLANCA, considerando, também, as 
alterações a partir das respectivas datas de 
aprovação, com a anuência expressa do 
adquirente do lote e com ele concordando em 
todos os seus termos, considerando para 
tanto, a assinatura no instrumento particular 
de compra e venda do lote. sendo parte 
integrante do referido instrumento. / 

Alteração das Restrições \ 
Construtivas Convencionais 

Itens a serem acrescentados 

• Incluir Item 139: Final - A 
ASSOCIAÇÃO ficará responsável pelo 
administração, manutenção e 
fiscalização do Residencial Casablanca, 
notadamente pela observância do 
presente código, caso em que, restará a 
esta, a sub-rogação de todos os direitos 
e obrigações constantes neste Código. 

MlCROFlLWíOO-SOaM? 
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Em seguida, o Presidente esclareceu a necessidade de deliberação entre os 

presentes sobre o tipo de votação que seria adotado, ou seja, simbólica ou por aclamação, 

nominal e por escrutínio secreto (conforme dispõe o artigo 17 do Estatuto). Pela maioria 

ficou decidido o uso da votação por aclamação, para deliberar sobre a modificação/alteração 

das Restrições Construtivas Convencionais do Residencial Casablanca. 

Dessa forma, por aclamação, conforme conferência da mesa, com a unanimidade 

dos Associados presentes foi aprovada a modificação/alteração das Restrições Construtivas 

Convencionais do Residencial Casablanca, exatamente como proposto e constante acima. 

O Presidente esclareceu que diante das alterações aprovadas, as Restrições 

Construtivas Convencionais do Residencial Casablanca será consolidada constando as novas 

redações, bem como será objeto de registro no Cartório competentqviICROFILMADO SOL iV 

- 8 08 6 -
Item B - Construção do Portão de Acesso de Pedestres: C a r t o r i o C i y i | d a 5 P e s 5 o a s J u n d l c a s 

da Comarca és Ásáis-SP 

Foi justificada a necessidade de Portão de Acesso de Pedestres separado da 

entrada de veículos. 

Aberta a discussão foram feitas diversas sugestões, abordando a segurança dos 

pedestres e do controle de acesso. 

Em seguida, o Presidente esclareceu a necessidade de deliberação entre os 

presentes sobre o tipo de votação que seria adotado, ou seja, simbólica ou por aclamação, 

nominal e por escrutínio secreto (conforme dispõe o artigo 17 do Estatuto). Pela maioria 

ficou decidido o uso da votação por aclamação, para deliberar sobre a construção de portão 

de acesso de pedestres. 

Dessa forma, por aclamação, conforme conferência da mesa, por unanimidade 

dos Associados presentes, ficou aprovado o portão de acesso de pedestres, porém a 

execução da construção será discutida e deliberada posteriormente, conjKestudos de projeto 

e de custo. 



Item C - Aprovação do Uso do Salão de Festas para eventos pessoais, conforme 

determina o Regulamento Interno (capítulo VIII - item 1), e proibição do acesso de 

veículos no interior do Residencial Casablanca dos respectivos convidados, bem como 

utilização da porta principal do Salão de Festas como entrada: 

O Salão de Festas também tem sido utilizado para eventos pessoais, ou seja, 

eventos de interesse de proprietário com acesso de veículos no interior do Residencial 

Casablanca dos respectivos convidados, porém conforme determina o item 1 do capítulo VIII 

do Regulamento Interno, o uso pessoal deverá ser aprovado pela maioria, ficando justificada 

a convocação para deliberar em AGE. 

Aberta a discussão, não houve sugestão contrária, porém ficou questionado a 

entrada e estacionamento de carros de convidados no interior do Residencial Casablanca. 

Em seguida, o Presidente esclareceu a necessidade de deliberação entre os 

presentes sobre o tipo de votação que seria adotado, ou seja, simbólica ou por aclamação, 

nominal e por escrutínio secreto (conforme dispõe o artigo 17 do Estatuto). Pela maioria 

ficou decidido o uso da votação por aclamação, para deliberar sobre o uso do Salão de 

F e s t a s MICROFILMADO SOB N° 
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Dessa forma, por aclamação, conforme conferência da mesa, por unanimidade 

dos Associados presentes, ficou aprovado o uso pessoal do Salão de Festas, por parte dos 

Associados, com a utilização da porta principal como entrada das pessoas, e foi aprovada a 

proibição de estacionamento dos veículos dos convidados no interior do Residencial 

Casablanca, permitindo-se, em caso de necessidade, tão somente o embarque e 

desembarque de pessoas ou coisas. 

Página 19 de 23 



Item D - Cobrança de Taxa de Conservação para o Uso do Salão de Festas 

(Regulamento Interno capítulo VIII - item 9): 

Como todos sabem o Salão de Festas tem sido utilizado para eventos pessoais, 

sendo esse uso aprovado, no entanto, há necessidade de manutenção e conservação do 

salão, banheiros e do seu mobiliário com a estipulação de taxa, ficando justificada a 

convocação para deliberar em AGE, conforme dispõe o Regulamento Interno, no capítulo VIII 

- item 9. 

Aberta a discussão foram feitas sugestões. 

Em seguida, o Presidente esclareceu a necessidade de deliberação entre os 

presentes sobre o tipo de votação que seria adotado, ou seja, simbólica ou por aclamação, 

nominal e por escrutínio secreto (conforme dispõe o artigo 17 do Estatuto). Pela maioria 

ficou decidido o uso da votação por aclamação, para deliberar sobre a estipulação de taxa de 

conservação para o uso do Salão de Festas. 

Dessa forma, por aclamação, conforme conferência da mesa, por unanimidade 

dos Associados presentes, ficou aprovada a cobrança de Taxa de Conservação para o uso do 

Salão de Festas estipulando o valor de equivalente a 15% (quinze por cento) do salário 

mínimo federal, consequentemente, fica alterada a redação do item 9, do capítulo VIII, do 

Regulamento Interno, passando a constar da seguinte forma: 

-O 9. Podendo ser alterado em qualquer momento, através de 

^ v í Assembleia Geral Extraordinária para esse fim, para o uso do Salão de 

^ ^ > Festas o Associado deverá pagar a Taxa de Conservação no valor 

equivalente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo federal, além 
. <p ^ ° 

^ de eventuais danos aos mobiliários e utensílios. 

O Presidente esclareceu que diante da alteração aprovada, o Regulamento 

Interno do Residencial Casablanca será consolidado constando as novas redações, bem 

como será objeto de registro no Cartório competente. 
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Item E - Adequação/alteração do horário do Uso da Academia e Salão de Festas 

(Regulamento Interno capítulo VIII - itens 4 e 5): 

0 Salão de Festas tem sido utilizado depois das 23:59 h, porém conforme 

determina os itens 4 e 5 do capítulo VIII do Regulamento Interno, o uso é regulamentado 

com limite de horário. 

Aberta a discussão foram feitas sugestões, destacando que o uso pessoal do 

Salão de Festas não poderá ultrapassar das 23:59 h, com tolerância, respeitando, sempre, o 

sossego dos demais moradores do Residencial Casablanca, bem como que a Academia 

poderá ser utilizada das 6:00 às 23:59 h. 

Em seguida, o Presidente esclareceu a necessidade de deliberação entre os 

presentes sobre o tipo de votação que seria adotado, ou seja, simbólica ou por aclamação, 

nominal e por escrutínio secreto (conforme dispõe o artigo 17 do Estatuto). Pela maioria 

ficou decidido o uso da votação por aclamação, para deliberar sobre o horário do uso da 

Academia e do Salão de Festas. 

Dessa forma, por aclamação, conforme conferência da mesa, por unanimidade 

dos Associados presentes, ficou aprovado que o uso pessoal do Salão de Festas não poderá 

ultrapassar das 23:59 h, com tolerância máxima de mais 2 (duas) horas, respeitando-se, 

sempre, o sossego dos demais moradores do Residencial Casablanca, e a Academia poderá 

ser utilizada das 6:00 às 23:59 h, consequentemente, fica alterada a redação do item 4, do 

capítulo VIII, do Regulamento Interno, passando a constar da seguinte forma: 

4. O Salão de Festas poderá ser utilizado até às 23:59 h, com 

tolerância máxima de mais 2 (duas) horas, ressalvado o disposto no 

item 5, abaixo. A Academia poderá ser utilizada das 6:00 às 23:59 h. 

Após as 22h (vinte e duas) horas, os ruídos sonoros deverão ser 

mantidos em níveis reduzidos, de modo a nunca perturbar o sossego 

dos demais moradores. f\ 
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O Presidente esclareceu que diante da alteração aprovada, o Regulamento 

Interno do Residencial Casablanca será consolidado constando as novas redações, bem 

como será objeto de registro no Cartório competente. 

Item F - Apreciação dos Custos de Instalação de Energia Fotovoltaica: 

Ao final foi apresentado projeto contendo os custos de Instalação de Energia 

Fotovoltaica (energia elétrica produzida a partir de luz solar, e pode ser produzida mesmo 

em dias nublados ou chuvosos. Quanto maior for a radiação solar maior será a quantidade 

de eletricidade produzida). 

Aberta a discussão, exposto os gastos com energia elétrica no Residencial 

Casablanca e um orçamento para esse tipo de alternativa em mais de trezentos mil reais, os 

presentes deliberaram em avançar com estudos de projetos e orçamentos, para posterior 

decisão. 

MICROFILMADO SOB H° 
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Com a finalização dos temas deliberados o Presidente esclareceu que a ata desta 

AGE será devidamente registrada no cartório competente. 

Como nada mais havia para ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária às 22:00 h, e determinou a 

mim, secretário, que lavrasse a presente ata para surtir os efeitos jurídicos necessários. 
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A lista de presença dos associados acompanha esta ata, a qual fica fazendo parte 

integrante. 

Assis/SP, 22 de outubro de 2018. 

Presidente: Eder Domingos Padovani 

Secretário: Márcio Sampaio de Souza 

Assessoria técnica: Teresa Cristina Campos Carneiro - Árquiteta CAU/SP A24941-6. 
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R E S T R I Ç Õ E S CONSTRUTIVAS CONVENCIONAIS 
R E S I D E N C I A L C A S A B L A N C A 

RESTRIÇÕES C O N S T R U T I V A S 
C O N V E N C I O N A I S 

I . INTRODUÇÃO 
I . 1 APROVAÇÃO E CONTRUÇÃO 

I I . APROVAÇÃO D E P R O J E T O S E FISCALIZAÇÃO 
11.1 NORMAS CONSTRUTIVAS 
11.2 OBRAS 
11.3 OBRIGAÇÕES GERAIS MICROFILMADO SOS 1. 

I I I . DISPOSIÇÕES G E R A I S - 8 0 8 6 -
Cartório Civil das Pttsoai Jt:*!dir.os 

da Comarta do Assis-s? 

1. O objetivo maior destas restrições é a garantia da qualidade urbanística do 
empreendimento, conforme projetado pela empreendedora, visando proteger o 
investimento do (a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) contra o uso indevido do imóvel e 
garantir a ocupação do solo em face às quais se submete o loteamento. 

2. As restrições e obrigações em tratamento, consideradas convencionais, 
suplementam as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à espécie e sua 
observância pelas partes é indeclináveis. Em sobrevindo norma pública 
conflitante com estas restrições prevalecerá sempre aquela que for mais restritiva. 

3. As restrições convencionais se aplicam indistintamente a todos os lotes, salvo 
disposição contrária prevista neste regulamento ou Estatuto Social, e devem ser 
cumpridas por todos os C O M P R A D O R E S , indistintamente, estando estes 
sujeitos à aplicação de penalidades no caso de descumprimento, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal prevista em lei. 

4. 0(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) e os seus sucessores, seja a que título for, fica(m) 
sujeito(a,s) às restrições e obrigações fixadas em regulamento, cujas regras são 
objeto das cláusulas que se seguem, as quais deverão constar da escritura 
definitiva de compra e venda que será outorgada ao(à,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) , 
assim, como das escrituras referentes às transações futuras. As partes, desde já, 
autorizam o Oficial do Registro de Imóveis a proceder à inscrição das regras aqui 
previstas no assento competente. 

5. Compete ao(à,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) transmitir(em) as restrições às pessoas 
envolvidas no desenvolvimento dos projetos ou nas obras residenciais, dando-lhes 
plena ciência do presente Regulamento. 

6. A V E N D E D O R A e ou A N U E N T E são responsáveis por garantir o cumprimento 
das normas através da aprovação dos projetos e da fiscalização das obras 
residenciais até que a constituição da ASSOCIAÇÃO R E S I D E N C I A L 
C A S A B L A N C A ocorra, considerando que, uma vez constituída, esta ficará sub
rogada em todos os direitos e obrigações decorrentes do exercício das atividades 
aqui tratadas. 

7. APROVAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
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I I APROVAÇÃO D E P R O J E T O S E FISCALIZAÇÃO 
7. Todos os projetos de construção, modificações e acréscimos ou unificação e 

desdobro de lotes devem ser submetidos à aprovação prévia da V E N D E D O R A , 
da ANUENTE ou ASSOCIAÇÃO, que analisará e aprovará diante o cumprimento 
das restrições. O prazo máximo para análise dos projetos é de 20 (vinte) dias, a 
contar da data de protocolização do projeto. Estando esse em conformidade ao 
presente Regulamento será aprovado. 

8. O projeto a ser submetido à análise da V E N D E D O R A , da A N U E N T E ou 
da ASSOCIAÇÃO deverá conter todas as informações de um projeto completo, 
como plantas, cortes, fachadas e detalhes. Outros documentos e projetos 
complementares serão solicitados sempre que necessário. 

9. Para exame e aprovação inicial dos projetos, não será cobrada nenhuma taxa ou 
despesa. 

10. Para exame de alteração dos projetos, não será cobrada nenhuma taxa 011 despesa. 
11. Para a aprovação de que trata esse item serão necessárias 04 (quatro) cópias do 

projeto no padrão exigido pela Municipalidade, 01 (uma) cópia do memorial 
descritivo e 01 (uma) cópia da escritura ou contrato de compra e venda. Aprovado 
0 projeto, será retida uma cópia pela V E N D E D O R A , pela A N U E N T E ou 
pela ASSOCIAÇÃO, que as manterá em arquivo próprio com a finalidade de 
acompanhar, orientar e fiscalizar durante todo o andamento da construção. 

12.0(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) , deve(m), após a aprovação junto 
à V E N D E D O R A , à A N U E N T E ou à ASSOCIAÇÃO, submeterem) o projeto à 
análise e aprovação da Prefeitura Municipal de Assis-SP, para a emissão do 
correspondente Alvará de Construção de Obras. Uma vez aprovado o projeto 
também pela Municipalidade, o(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) deve(m) apresentar 
01 (uma) cópia do projeto aprovado pela Prefeitura e 01 (uma) cópia do Alvará de 
Construção de Obras à V E N D E D O R A , à A N U E N T E ou ASSOCIAÇÃO, que 
deliberará sobre o início da construção, condicionado preliminarmente à 
construção de banheiro para uso dos funcionários da obra, bem como as 
instalações de energia elétrica e agua por parte das respectivas concessionárias. 

13. Fica reiterado nesse Regulamento que a V E N D E D O R A ou a pessoa designada 
pela ASSOCIAÇÃO, quando constituída, poderá fiscalizar as obras e as 
edificações, concluídas ou não, com o objetivo de garantir o cumprimento do 
presente regulamento. 

14. Lotes titularizados por um mesmo C O M P R A D O R podem ser unificados. 
15. No aproveitamento de dois ou mais lotes, sempre para a construção de uma única 

residência unifamiliar, prevalecerá para efeito de aplicação das restrições 
urbanísticas, o perímetro desses lotes então reunidos, como se um único lote se 
tratasse. 

16. Para a aprovação dos projetos residenciais em lotes unificados 
o(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) deve(m) comprovar a unificação apresentando 
preliminarmente o projeto de unificação aprovado pelo Município. 

17. Para lotes remembrados pela divisa dos fundos, poderá ser executada mais de 
uma construção, desde que respeitado a metragem mínima de i 5 0 m 2 (cento e 
cinquenta metros quadrados de área construída no que se refere a construção 
principal e aplicando o recuo frontal para ambos os alinhamentos. 

18. Fica determinado que não é permitido o desmembramento dos lotes. 
19. Não é permitido, em hipótese alguma, a abertura de vielas, ruas, praças ou 

passagens de pedestres em decorrência da unificação dos lotes. 
20. Nos lotes 02, 03 e 04 da quadra "G", por se tratar de lotes com duas frentes, fica 

determinado que a frente do lote será para a Alameda "E", estando este obrigado 
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ao disposto no item 37 (recuo frontal de 4,oom), na frente que fica para a 
Alameda "F" entendida agora como "fundos" o recuo será de 2,oom. Caso o (a,s) 
C O M P R A D O R ( A , E S ) manifeste o desejo de possuir a frente do seu lote para a 
Alameda "F" fica determinado que o recuo para ambas as frentes será de 4,oom. 

I I . l N O R M A S C O N S T R U T I V A S 

21. É permitida a construção de uma única residência por lote, denominada 
construção principal, e destinada à habitação do tipo unifamiliar. 

22. É permitida a construção de edícula nos lotes do empreendimento. Esta deve 
respeitar os recuos laterais e distar, no mínimo, 2,oom (dois metros) da 
construção principal, medidos da alvenaria. 

23. A edícula não poderá ser edificada antes do início da construção principal. 
24. É expressamente vedada a construção com finalidade divergente à mencionada no 

item 18 (dezoito), como prédio de apartamentos multifamiliar, construção para 
fins comerciais, industriais, escritórios ou misto. 

25. É proibido o exercício de atividades comerciais, industriais, todo e qualquer tipo 
de estabelecimento de ensino, hospital, clínica, boutique, consultório, atelier para 
prestação de serviços, templos, cinemas, teatros, hotel, motel, pensão e demais 
atividades que não enquadrem nos objetivos residenciais do empreendimento. 

26. A soma da projeção horizontal das áreas dos pavimentos da construção principal 
(térreo, superior e subsolo) não pode ultrapassar a Taxa de Ocupação de 70% 
(setenta por cento) da área total do lote. Não é permitido a utilização do recurso 
de outorga onerosa. 

27. A área máxima a ser construída no lote, considerando a soma das áreas dos 
pavimentos da construção principal (térreo, superior e subsolo) deve 
corresponder ao Coeficiente de Aproveitamento 02 (dois). Entende-se como CA 
(coeficiente de aproveitamento) número que, multiplicado pela área do lote, 
indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos em 
um lote, somando-se as áreas de todos os pavimentos. 

28. A área mínima da construção principal a ser construída no lote deve ser de 150,00 
m 2 (cento e cinquenta metros quadrados). 

29. Deve ser mantido como Área Permeável o equivalente a 10% (dez por cento) da 
área do lote. Para a aplicação da Taxa Permeável pode ser somada a área 
ajardinada do recuo frontal. 

30. São permitidos, no máximo, 02 (dois) pavimentos (térreo e superior) acima do 
nível da rua, além de 01 (um) subsolo. 

31. O piso do pavimento térreo deve estar situado, no máximo i,oom (um metro) 
acima ou 1,00 (um metro) abaixo, da cota média existente no alinhamento frontal 
do terreno, indicado no memorial descritivo. Nos lotes de esquina a divisa que faz 
lateral com o passeio público também deve ter seu pavimento térreo situado a no 
máximo i,oom (um metro) acima ou 1,00 (um metro) abaixo, da cota média 
existente no alinhamento lateral do terreno. 

32. Os muros de arrimo para lotes em aclive ou declive não poderão ultrapassar o 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do desnível natural longitudinal do 
terreno na divisa de fundos e 50% (cinquenta por cento) do desnível natural 
transversal nas divisas laterais, sendo que não poderão ultrapassar a altura de 
2,00 (dois) metros. 
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33- Sobre o muro de arrimo em corte ou aterro, será obrigatória a execução de muro 
de divisa com altura definida no item 46. 

34. É considerado subsolo o pavimento cuja laje de cobertura não se situe acima da 
cota mais alta do alinhamento frontal. 

35.0 mezanino será sempre considerado pavimento, independente da sua metragem 
quadrada. 

36. Os locais destinados aos reservatórios (caixa d'água), não podem ter acesso 
através do interior da construção e não podem ter utilização que os caracterizem 
como terceiro pavimento ou sótão. 

37. A altura máxima da construção são 9,oom (nove metros), contados do primeiro 
piso do pavimento térreo ao ponto mais alto da cobertura, excetuando-se volumes 
de caixa d'água e casa de máquinas. 

38. A faixa de recuo frontal do lote deve ser ocupada somente com ajardinamento e 
pavimentação de acesso para veículos e pedestres. 

39. A construção principal deve obedecer aos seguintes recuos mínimos obrigatórios: 
• Recuo frontal: 4,oom (quatro metros) 
• Recuo lateral: conforme tabela abaixo: 

Lotes de Meio de Q u a d r a 
Recuo lateral mínimo: i,50m para construções térreas (até 4 ^ j t e ^ t y f ^ r j Q çq£ 
2,oom para construções acima de 4m de altura 
Não haverá recuo nos fundos - ft (1 fi R -
(somente de um lado) 

Cartório Civil dss Pessoa - -.' - • 
Lotes de E s q u i n a G e m a r e a ó c J 

Recuo para a Rua Lateral: i,5om para construções térreas (até 4m de altura) 
2,oom para construções acima de 4111 de altura 
Recuo para a Divisa com Lote: i,50m para construções térreas (até 4m de 
altura) 
2,oom para construções acima de 4in de altura 
Não haverá recuo nos fundos 
(somente de um lado) 

40. As sacadas não podem avançar sobre as áreas destinadas aos recuos. 
41. Nas construções térreas, não havendo aberturas nas laterais o recuo mínimo é 

i,oom (um metro), nas construções com mais 4,oom (quatro metros) não 
havendo aberturas laterais o recuo mínimo é de i,som (um metro e meio) e 
havendo a necessidade de iluminação e ventilação de áreas livres fechadas é 
obrigatória a construção de poço de iluminação e ventilação para: 

• Areas fechadas principais, ou seja, aquelas que servem a compartimentos de 
permanência prolongada como dormitórios e salas, deverão ter área de 
iluminação e ventilação não inferiores a io ,oom 2 (dez metros quadrados), e 
largura mínima de 2,oom (dois metros) para casas térreas e assobradadas. 

• Áreas fechadas secundárias, ou seja, aquelas que servem a compartimentos de 
permanência transitória como cozinhas, copas, banheiros e despensas, 
deverão ter área de iluminação e ventilação não inferiores a 6,oom 2 (seis 
metros quadrados), com largura mínima de 2,oom (dois metros) e caixas de 
escada, deverá ter área de iluminação e ventilação não inferiores a 4 ,oom 2 

(quatro metros quadrados), com largura mínima de i,5om (um metro e 
cinquenta centímetros) em casas térreas e 2,oom (dois metros) para 
sobrados. 
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42. Fica assegurada a faculdade de encostar a edificação em uma das laterais, 
construções térreas ou assobradadas, desde que: 
• Seja respeitado o recuo mínimo na lateral oposta de i,5om (um metro e 

cinquenta centímetros) para casas térreas e 2,oom (dois metros) para 
sobrados. 

• Não existam janelas na face lateral a ser encostada na divisa, bem como 
qualquer outro meio de acesso ou de comunicação com a unidade vizinha. 

43. Todos os recuos mencionados são contados da alvenaria até os alinhamentos, 
divisas laterais e divisas de fundos do lote. 

44.O subsolo, assim como os demais pavimentos, devem atender aos recuos mínimos 
obrigatórios. 

45. É permitida a construção de um abrigo para automóveis, encostado em uma das 
divisas laterais, desde que respeitado o recuo frontal obrigatório. O abrigo, nesse 
caso, deverá possuir a extensão máxima de 6,50m (seis metros e cinquenta 
centímetros) e pé direito máximo de 3,oom (três metros). Sobre a cobertura do 
abrigo, na faixa destinada ao recuo obrigatório lateral, será permitida a utilização 
somente na extensão máxima da garagem de 6,som (seis metros e cinquenta 
centímetros) desde que não possua qualquer tipo de abertura para a divisa com o 
vizinho, no caso de utilização com varandas essa deverá ser fechada até a altura da 
laje no correspondente a divisa do lote não sendo permitindo qualquer tipo de 
abertura. 

46. Será obrigatória a construção de muros de fechamento da propriedade em seus 
limites (laterais e fundos), a altura mínima permitida para os muros da divisa é de 
i,6om (um e sessenta metros) e altura máxima de 2,7om (dois e setenta metros), 
contados a partir do perfil natural do terreno, 2,20 m (dois metros e vinte) de 
altura do lado interno do terreno, ou seja, acima do aterro, independente de já 
existir uma parede ou muro edificado junto à divisa, exceto quando se tratar de 
divisa lateral confrontante com o passeio público. Esta obrigatoriedade não se 
aplicará, desde que haja anuência por escrito dos proprietários dos lotes lindeiros, 
que deve ser apresentada na ocasião da aprovação do projeto. 

47. Nos lotes de esquina, o fechamento da lateral que faz divisa com a rua deve 
possuir a altura máxima de 2,2om (dois metros e vinte centímetros), mínima de 
1,60 m (um metro e sessenta centímetros), contados a partir do perfil natural do 
terreno, na extensão de io,oom (dez metros), contados a partir da divisa dos 
fundos, sempre respeitada à faixa de calçada. 

48. Para os lotes de esquina, quando aplicados os recuos frontal e lateral, o raio de 
concordância entre estes dois segmentos é definido pela seguinte fórmula onde: 
RC=R-[(RF+RL)/2], onde: RC= Raio de concordância, R= Raio da curva que 
define o alinhamento do lote; RF= Recuo frontal; RL= Recuo lateral. 

49. Para o lote de esquina, é permitido a construção do abrigo de veículos voltado 
para a rua lateral, desde que respeitados os recuos mínimos obrigatórios. 

50. Os lotes de esquina serão considerados com frente para a rua, tal como indicada 
no "Memorial Descritivo dos Lotes". 

51. Para spas, ôfuros, cascatas, piscinas, cisternas e casa de máquinas, o recuo 
mínimo obrigatório é de i,oom (um metro). Os recuos são contados do 
alinhamento das divisas laterais e de fundo. Não é permitida a construção deles 
sobre o recuo frontal. 

52. Sobre os recuos mínimos obrigatórios não é permitida a construção de 
churrasqueiras, fornos a lenha ou qualquer elemento construtivo que possa 
expelir fuligem ou resíduos. 
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53. Considera-se beiral a projeção do telhado existente além da parede ou da 
estrutura que lhe dá sustentação, os beirais podem avançar sobre os recuos 
mínimos obrigatórios no máximo o,7om (setenta centímetros). É considerada e 
computada como área construída a projeção do beiral que exceder os o,70m 
(setenta centímetros). Os PROPRIETÁRIOS ficam obrigados a captar as águas 
pluviais através de calhas e condutores, direcionando-as para a rede coletora do 
seu próprio terreno. 

54. É permitida a construção de pergolado sobre o recuo lateral ou de fundos, desde 
que o comprimento dele não exceda ao limite de 20% (vinte por cento) da 
metragem da divisa da unidade e possua altura máxima de 2,5om (dois metros e 
cinquenta centímetros), medidos do piso acabado até a face superior das pérgolas; 
as laterais que fazem divisa com o muro devem ser vazadas, não sendo permitida 
a ampliação da altura do muro, que deve ser mantido no máximo a 2,20111 (dois 
metros e vinte centímetros). 

55. A altura e a largura das pérgolas ficam limitadas, respectivamente, a o,30m (trinta 
centímetros) e o,i5m (quinze centímetros), e o espaçamento mínimo entre elas 
não pode ser inferior a o,iom (dez centímetros). Esta norma também se aplica a 
lateral que exceder a altura de 2,2om (dois metros e vinte centímetros) a partir do 
piso acabado. 

56. Não é permitido pergolado sobre a faixa de recuo frontal e, nos casos das unidades 
de esquina, sobre o recuo lateral voltado para a via de acesso. 

57.0 abrigo de gás, quando estiver sobre o recuo lateral, deverá estar encostado na 
edificação e ter as medidas mínimas exigidas pela norma da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), necessária para abrigar no máximo dois botijões. 
Só serão permitidos botijões P13 kg ou P45 kg. 

58. A lixeira e caixa de correio quando implantados, devem ser no recuo frontal, do 
lado oposto a garagem, junto ao alinhamento predial. 

59. A faixa de recuo frontal, junto às divisas laterais, poderá ter nível natural alterado 
em relação ao nível da guia, desde que sejam executados taludes com inclinação 
máxima de 2:1 (dois para um). Os casos especiais devem ser submetidos à 
aprovação da ASSOCIAÇÃO, que aprovará ou não, considerando o padrão 
urbanístico do Residencial Casablanca e a interferência na área de terreno vizinha. 

60. É permitida a construção de floreiras em balanço sobre as áreas de recuos 
mínimos obrigatórios, desde que elas não ultrapassem a projeção de o,4om 
(quarenta centímetros) nas laterais e o,6om (sessenta centímetros) na frente e 
nos fundos. 

61.0 abrigo de medidores de água, energia, telefone e TV a cabo, devem ser 
implantados no recuo frontal, na divisa com o lote vizinho e junto do alinhamento 
do lote com a calçada, obedecendo ao padrão exigido pelas Concessionárias locais 
e definidos pela ASSOCIAÇÃO. 

62.O abrigo para cavalete, entrada de força, telefone, campainha ou similar e caixa de 
correio não poderá ultrapassar as dimensões máximas de 1,00 (um) metro de 
altura, 0,60 (sessenta) centímetros de largura e 1,50 (um e cinquenta) metros de 
comprimento; qualquer alteração nas dimensões exigidas deverá ser justificada 
por parecer técnico das concessionárias de Água, Esgoto, Energia Elétrica e 
Telefonia. 

63.0 abrigo para cavalete, entrada de força, telefone, campainha ou similar e caixa de 
correio não poderão ser executados separadamente, casos excepcionais deverão 
serão analisados pela ASSOCIAÇÃO. 

64. As ligações de energia elétrica, telefone, TV, campainha ou similar deverão ser 
executadas subterrâneas na faixa de recuo frontal. 

Página 6 de 13 



MICROFILMADO SOB N° 

- 8 0 8 6 -
Cartório Civil das Pessoas Jundfcss 

da Comarca de Astis-sP 

65. É vedada a construção de muros ou gradis na frente e nas laterais dos lotes 
inseridas dentro da faixa de recuo frontal obrigatório de 4,oom (quatro metros). 
Nas divisas laterais do lote é permitido o plantio de cerca viva ou sebe, com altura 
máxima de i,oom (um metro). 

66. Os muros devem ser revestidos e pintados externamente, podendo também 
receber cobertura vegetal. O acabamento dos muros com materiais aparentes deve 
ser submetidos à aprovação da ASSOCIAÇÃO. 

67. As calçadas deverão ser padronizadas para manter a harmonia e beleza de todo o 
loteamento. 

68. A calçada terá uma largura de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) sendo 
constituída de uma faixa contínua de grama esmeralda de o,som (cinquenta 
centímetros) na divisa com o meio fio, e uma faixa contínua, de 2,oom (dois 
metros) destinada a circulação, pavimentada com tijolo de concreto (paver) 
medindo 10x20x4 cm (dez centímetros de largura dor 20 centímetros de 
comprimento por quatro centímetros de altura) na cor cinza natural instalada 
conforme especificações em anexo. Para as calçadas de 3,oom (três metros) uma 
faixa contínua de grama de o,5om (cinquenta centímetros) na divisa com o meio 
fio e outra de o,50m (cinquenta centímetros) com o alinhamento predial, e uma 
faixa contínua, de 2,oom (dois metros) destinada a circulação, pavimentada com 
tijolo de concreto (paver) medindo 10x20x4 cm (dez centímetros de largura dor 
20 centímetros de comprimento por quatro centímetros de altura) na cor cinza 
natural instalada conforme especificações em anexo. O escoamento das águas 
pluviais será executado através de canalização embutida nas calçadas e lançado 
nas sarjetas. 

69. Na divisa com os lotes vizinhos, dentro da faixa de recuo frontal deve ser mantida 
a topografia original. Os casos especiais devem ser submetidos à aprovação 
da ASSOCIAÇÃO, que aprovará ou não, considerando o padrão urbanístico do 
loteamento e a interferência no lote vizinho. 

I I . 2 O B R A S 

70. A obra de terraplanagem no lote somente pode ser iniciada mediante prévio e 
escrito consentimento da ASSOCIAÇÃO. 

71. Para a execução de toda e qualquer construção, reforma e demolição, será 
obrigatório a utilização de tapume, junto à frente, fundos e laterais do lote, com 
altura mínima de 2,2om (dois metros e vinte) em relação ao nível do passeio, 
inclusive os lotes de apoio, até as divisas com os lotes lindeiros. Fica estipulada 
que a partir da data de aprovação/alteração desta norma, as obras em andamento 
terão o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos para adequação. 
Considera-se obra em andamento todas as que ainda não possuem Habite-se. 

72. No caso de sondagem, terraplanagem e execução de alojamento, a execução de 
tapume em todos os limites do canteiro de obra fica provisoriamente liberado até 
o início das obras. 

73. Não serão permitidas instalações de banheiros ou W.C., fossa negra ou alojamento 
no lote de apoio. A topografia original do lote de apoio não poderá ser alterada. 

74. Todos os tapumes exigidos deverão ser mantidos adequadamente e conservados. 
75. Terraplanagem estaqueamentos fundações e congéneres, somente podem ser 

executados por profissionais devidamente qualificados e mediante a respectiva 
comprovação. 
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76. Devem ser respeitados os horários determinados pela ASSOCTÃSÇSÔ^ 8 páraPa 
execução de serviços onde seja necessário o uso de equipamentos e maquinários 
pesados. 

77. A ASSOCIAÇÃO, pode estipular horário para o funcionamento das obras no 
loteamento, ficando desde já determinado horário para a execução de serviço 
laboral de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 07:00 às 17:00 horas, com 
raras dilatações desse horário, a ser comunicado previamente à portaria 
da Associação. 

78. Deverá ser cadastrado, junto à ASSOCIAÇÃO, todo o pessoal com acesso à obra 
(empregados, empreiteiros, prestadores de serviços e outros), com a apresentação 
de documentação oficial com foto que o identifique. O cadastramento possibilitará 
a emissão de cartão de identificação, o qual deverá ser apresentado diariamente 
quando da entrada e saída do Residencial. 

79. Em caso de dispensa/rescisão de funcionários, empregados, empreiteiros, 
prestadores de serviços e outros, o responsável pela obra deverá informar a 
ASSOCIAÇÃO para cancelamento da liberação de acesso ao residencial. 

80. Após a expedição da autorização pela ASSOCIAÇÃO, pode ser construído um 
barracão provisório para a guarda de materiais a serem empregados na obra. 
Construído o barracão, este deve ser demolido caso o início da obra não ocorra no 
prazo de 60 (sessenta dias), contados da expedição do documento mencionado. 

81. É obrigatório a implantação de sanitários no barracão provisório e sua ligação à 
rede de coleta de esgoto, sendo proibida a execução de fossas. 

82. Na execução da terraplanagem será obrigatória a construção de proteções contra 
erosão e assoreamento dos lotes vizinhos e da via pública. 

83. Os lotes se encontram demarcados com piquetes, cujo posicionamento e 
integridade são de responsabilidade dos proprietários. 

84.0(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) é (são) responsável(is) por providenciar e 
contratar os serviços pertinentes ao bom desenvolvimento da obra como 
levantamento planialtimétrico, sondagem, projetos estruturais, e outros que se 
fizerem necessários, garantindo a estabilidade construtiva, a segurança dos 
funcionários da obra e dos vizinhos. 

85. Os lotes não podem ser utilizados como depósitos de materiais de qualquer 
espécie, salvo os necessários a construção. 

86. Toda e qualquer descarga ou depósito de materiais de qualquer espécie, seja pelo 
tempo que for, deve ser feita exclusivamente dentro do lote em construção, 
devendo o interessado providenciar, antecipadamente, o rebaixamento da guia 
por onde devem entrar os veículos transportadores. Em casos excepcionais, os 
materiais de construção podem ser descarregados na calçada, em frente à obra, e 
devem ser recolhidos para o interior do lote no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, sempre com a anuência da ASSOCIAÇÃO. 

87. Caso a obra não se inicie ou seja interrompida por período superior a 45 (quarenta 
e cinco) dias corridos, o proprietário deverá adotar as providências adequadas a 
cada caso descritos abaixo, levando-se em conta que caberá ao proprietário ou 
responsável, todo e qualquer ónus relativo a regularização: 
a) Canteiro instalado e obra não iniciada: Todo material depositado na obra e lote 
de apoio deve ser removido do local pelo proprietário, que será intimado através 
de via postal com prazo de 15 (quinze) dias úteis para a devida regularização. 
b) Obra iniciada: O proprietário deverá comunicar a paralisação por escrito à 
ASSOCIAÇÃO, e providenciar a retirada de detritos, lixo e materiais, demolir 
banheiros, e aterrar escavações. 
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c) Obra paralisada: Todas as obras paralisadas deverão manter o tò&M^ôliêõBras 
tapumado em todo o seu perímetro, sendo que o lote de apoio da obra deverá ser 
liberado e reconstituído. Todo o material remanescente deverá ser abrigado e 
trancado em uma das dependências da obra. 

88.Se a paralização da obra ocorrer por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, a 
construção deverá ter todos os vãos e aberturas fechadas, de acordo com as 
determinações do órgão competente do município. 

89. É proibido o acesso de veículos ou caminhões ̂ através de outros lotes. Casos 
excepcionais devem ser solicitados à ASSOCIAÇÃO, para anuência por escrito. 

90.0(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) é (são) responsável(is) por manter(em) as vias de 
acesso à obra sempre limpas, bem como as páreas de uso comum adjacentes, 
correndo por sua exclusiva conta os riscos, ónus ou prejuízos que forem causados 
às partes comuns. O passeio que dá acesso à obra deve receber proteção com 
grama e nos acessos de veículos deve ser depositado brita. 

91. Os entulhos ou quaisquer outros materiais descartados devem ser depositados em 
caçamba localizada próxima à obra e devem ser removidos constantemente, 
evitando transtornos aos vizinhos. 

92. Os materiais agregados a serem utilizados na obra como areia, pedra e outros, 
devem ser depositados nos lotes e armazenados adequadamente em caixas ou 
baias, evitando sua dispersão para áreas externas à obra. 

93. Não será permitida a utilização de calçadas e vias públicas para o preparo e 
limpeza de qualquer material, betoneira e ferramentas destinadas à construção, 
especialmente massa e concreto. Todos os trabalhos e materiais referentes à obra 
deverão ser executados e mantidos no interior do tapume. 

94. No caso de derrame de materiais como concreto, areia, pedra, terra, óleo, etc. nas 
vias públicas e rastros de barro de pneus, máquinas, remanescente de carga e 
descarga durante o transporte, deverá de imediato ser providenciada a limpeza 
pelo responsável pela obra. 

95. É obrigatório a implantação de sanitários no barracão provisório e sua ligação à 
rede de coleta de esgoto, sendo proibida a execução de fossas. 

96. Terraplanagem, estaqueamento, fundações e congéneres, somente podem ser 
executados por profissionais devidamente qualificados e mediante a respectiva 
comprovação. 

MICROFILNV 

I I . 3 OBRIGAÇÕES G E R A I S 
Cartor - ' .il das Pei 

97. É proibida a instalação de letreiros e anúncios de qualquer°hatureza nos lotes, 
exceto aqueles que identifiquem o profissional responsável pela obra e/ou autor 
do projeto, e o endereço da obra ou agente financiador. É permitida a instalação 
de letreiros e anúncios de empresas e prestadores de serviço nos tapumes 
somente em obras iniciadas. A V E N D E D O R A , a A N U E N T E ou 
a ASSOCIAÇÃO poderá proceder à sumária retirada dos anúncios que violarem 
esta cláusula. 

98. É vedada a criação de quaisquer espécies de animais, inclusive aves, excetuando-
se cachorros e gatos para fins domésticos, salvo nos casos em que sua reduzida 
quantidade e as favoráveis condições de higiene afastem os incómodos inerentes a 
esta prática. Não serão permitidas as instalações de dependências destinadas à 
criação de animais, tais como: galinheiros, cocheiras, chiqueiros e outros. 
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99. É expressamente proibido estacionar nas ruas e avenidas do loteamento, 

permanentemente, veículos de carga ou utilitários. 
100. Quando houver pavimento abaixo do nível da rua, 

o(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) deve(m) tomar as medidas necessárias para o 
escoamento das água pluviais e esgoto. 

101. As águas pluviais devem ser captadas em rede independente do esgoto sanitário 
e devem ser lançadas nos locais definidos para este fim (sarjetas). 

102.0 esgoto deve ser interligado à rede executada para esta finalidade. 
103. Os locais destinados aos animais domésticos devem, obrigatoriamente, possuir 

interligação com a rede de esgotos, sendo proibida a utilização da rede de águas 
pluviais. 

104. As ligações externas de energia elétrica telefones, interfones, etc. são 
obrigatoriamente subterrâneas no trecho compreendido entre a via pública e a 
construção principal. 

105. A caixa de entrada de energia elétrica deve obedecer ao modelo padrão da 
Concessionaria, devendo ser observado o tipo adotado pela referida 
Concessionaria por ocasião da respectiva instalação. 

106.0(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) deve(m) solicitar as ligações de água, esgoto e 
energia às concessionárias. É vedada a utilização das ligações de água e energia de 
obras ou residências vizinhas, sendo esta somente liberada mediante autorização 
por escrito do(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) cedente(s). 

107. Não serão aprovados projetos de residências cujo sistema construtivo seja çré-
fabricado. Casos especiais devem ser submetidos à análise da ASSOCIAÇÃO, 
que emitirá parecer, considerado a qualidade e o padrão estabelecido pelo 
loteamento. 

108. Os lotes, enquanto não utilizados para a edificação de moradias, deverão ser 
mantidos limpos, com serviço de capinação ou tosa. Esta limpeza deve ser 
constante. É proibido o uso de fogo na limpeza dos lotes. 

109. Os entulhos ou quaisquer outros materiais descartados deverão ser depositados 
em caçamba localizada próxima à obra e deverão ser removidos constantemente, 
evitando transtornos aos vizinhos. 

110. 0(a,s) C O M P R A D O R ( A , E S ) que realizar(em) obras em seu lote, será(ão) 
responsável(is) pela perfeita limpeza das vias de acesso e das demais áreas de uso 
comum por onde transmitem os materiais de construção e entulhos, correndo por 
sua exclusiva conta os riscos, ónus ou prejuízos que forem causados às partes 
comuns. 

111. Ao término da obra, a (o,s) PROPRIETÁRIOS(A,S) deve(m) solicitar junto ao 
órgão municipal competente a emissão do " H a b i t e - s e " e apresentar à 
ASSOCIAÇÃO uma cópia, para a liberação da ocupação da edificação. 

112. Não será permitida a ocupação do imóvel com "Habite-se" parcial, mesmo 
quando a edificação possuir partes que possam ser ocupadas. 

113. Somente será liberada a ocupação pela ASSOCIAÇÃO, após a verificação dos 
itens abaixo relacionados: 

a. Ter sido atendido a todas as notificações de irregularidades de obra que 
eventualmente tenham sido emitidas pela ASSOCIAÇÃO; 

b. Limpeza de todos os restos de materiais, detritos e lixo da edificação e lote de 
apoio; 

c. Replantio de grama e árvores no lote de apoio, ou a ASSOCIAÇÃO, fará o 
serviço e cobrará pelo mesmo; 

d. Pagamento de todas as multas que porventura tenham sido lavradas. 
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114.O proprietário responderá civil e criminalmente perante a Loteadora, e perante 
terceiros, por eventuais danos causados, seja pela utilização de veículos de 
entrega de materiais, betoneiras, escavadeiras, guindastes, bate-estacas, e outras 
hipóteses pressupostas, assim como por atos e atitudes de empregados prepostos, 
empreiteiros, prestadores de serviços e quaisquer outras pessoas ligadas direta ou 
indiretamente à obra. Fica ressalvado o direito de regresso contra o eventual 
detentor da culpa. 

115. A carta Liberatória expedida pela ASSOCIAÇÃO, terá validade de 01 (um) mês. 
Caso o proprietário venha solicitar a revalidação e a data da última vistoria 
ultrapassar 03 (três) meses, deverá ser realizada uma nova vistoria. 

116. É vedada a incorporação de áreas publicas às edificações ou lotes sob qualquer 
argumento, assim como a utilização de áreas publicas para passagem de esgoto e 
ligação de água pluvial ou elétrica. 

117. O proprietário deve seguir as normas e posturas da Prefeitura e as prescritas pela 
ASSOCIAÇÃO, para a execução do sistema de esgoto a caixa de inspeção de 

118. È expressamente proibido o lançamento de efluentes ou detritos na rede coletora 
de águas pluviais. O esgoto será lançado a rede pública de esgoto. 

119. As penalidades aplicáveis às infrações às normas do documento de Restrições 
Construtivas Convencionais, obedecerão aos critérios já previstos 
no Estatuto Social, quais sejam: 

a. advertência escrita 
b. multa pecuniária 

120. A advertência por escrito é privativa da Associação de Moradores, e/ou de seus 
prepostos para tal, e será aplicada através de carta dirigida ao infrator, contra 
recibo ou via postal com AR, após sucinta do fato. 

121. A pena de multa será sempre aplicada pela ASSOCIAÇÃO, por escrito com 
sucinta exposição da infração e do fato gerador, devidamente fundamentada. 

122. Ficam estabelecidas as seguintes multas, sem prejuízo de outras medidas 
judiciais cabíveis, para os seguintes casos: 
a) 10 (dez) vezes ao valor correspondente a UFESP - multa única - para infrações 

aos itens: 13; 113-b; 87-b; 87-c; 118; 
b) 8 (oito) vezes o valor da UFESP - multa diária - para infrações aos itens: 37; 

66; 74; 82; 99; 107; 108; 
c) Ação Judicial - para infrações ao item: 18; 19; 25; 89; 101; 102; 116; 117; 
d) 2 (duas) vezes o valor da UFESP - multa diária - para infrações aos itens: 76; 

77; 86; 89; 90; 91; 92; 93; 97; 109; 11; 
e) 10 (dez) vezes ao valor da UFESP e Ação Judicial - para infrações aos itens: 7; 

11; 12; 14; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 38; 39; 
40; 41; 42; 435 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 555 56; 57; 58; 59; 60; 
61; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 75; 80; 81; 85; 87-a; 88; 94; 95; 96; 
100; 103; 104; 105; 106; 110. 

123. Para as multas específicas deste regulamento, o PROPRIETÁRIO/DONO DA 
OBRA será notificado por via postal, implicando na tomada de outras atitudes 
cabíveis em lei caso o pagamento não seja efetivado no prazo determinado. 

124. Para o exercício de direito de recebimento, a ASSOCIAÇÃO, fará constar os 
valores referentes às multas, em campo próprio nos boletos utilizados para a 
cobrança bancária mensal. 

125. Tanto na pena de advertência escrita, quanto da multa, caberá defesa escrita a 
ser oferecida a ASSOCIAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias úteis. No caso de 

li 
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indeferimento, será aceita tacitamente a pena não cabendo recursos de qualquer 
natureza. 

126. A aplicação de qualquer penalidade pela ASSOCIAÇÃO, não afasta nem 
impede que o infrator venha a sofrer medidas de ordem judicial, quando o seu ato 
configurar ilícito civil ou penal. Fica assegurada ao corpo de segurança o direito de 
apreensão de coisas e objetos relacionados a infração praticada. 

127. Toda renda auferida pela aplicação de pena pecuniária reverterá em beneficio da 
ASSOCIAÇÃO, a ser empregada na administração do loteamento, podendo ser 
cobrada judicialmente dos infratores, com os acréscimos legais e cabíveis, sob 
pena de, em não fazendo, incorrer na cobrança de débito, acrescidos na incidência 
de correção monetária, multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o 
respectivo valor e juros legais calculados a razão de 1% (um por cento) ao mês, 
sem prejuízo das perdas e danos que forem auferidas pelos meios legais. 

128. A infração de qualquer dos itens desse Regulamento poderá ocasionar embargo 
da obra, até sua regularização, sem prejuízo das multas estabelecidas. 

129. O proprietário será sempre avisado via postal e terá o prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir do recebimento da ocorrência, para regularizar a sua situação. Somente 
após este prazo é que a ASSOCIAÇÃO poderá embargar a obra. 

130. Durante a vigência do embargo da obra não será permitida a entrada de 
materiais para a mesma. 

131. Durante a vigência do embargo não será permitida a permanência de 
funcionários na obra, sendo admitido, apenas a presença de um vigia. 

132. Quando houver moradores, o (a,s) C O M P R A D O R (A, E S ) das obras deve(m) 
ser avisado(s) com o prazo mínimo de 15 (quinze) dias corridos sobre esta decisão 
para as providências necessárias. É obrigatório o cumprimento dos horários 
estipulados. 

133. Aquele que der causa a qualquer dano é obrigado a repará-lo imediatamente, 
refazendo o que foi danificado, sob pena de a ASSOCIAÇÃO, mandar fazê-lo, 
cobrando do infrator, além dos custos que vier a suportar. 

I I I . DISPOSIÇÕES G E R A I S 

134. A V E N D E D O R A , a A N U E N T E ou a ASSOCIAÇÃO, poderá realizar 
inspeções em qualquer obra em andamento ou paralisada dentro do 
empreendimento sempre que entender necessário e sem necessidade de 
comunicação prévia, visando o cumprimento das obrigações contratuais e deste 
Regulamento. 

135. Fica determinado que, na data de aprovação destas normas, as residências que 
já possuam Habite-se expedido pela Prefeitura Municipal de Assis e que já se 
encontram habitadas, estejam em desacordo com o código antigo, ficam 
consideradas regulares. As obras em andamento que possuam alvará expedido 
pela Prefeitura Municipal de Assis e pela ASSOCIAÇÃO, bem como os projetos 
já apresentados para análise, deverão seguir as normativas do código antigo, pelo 
qual foram aprovadas/elaborados, respectivamente. A partir da data de 
aprovação dessas normas, os projetos deverão ser apresentados seguindo as 
normatizações deste código. 

136. Todos e quaisquer casos omissos, de qualquer ordem ou natureza não 
contemplados neste regulamento serão decididos em reunião junto à 
ASSOCIAÇÃO, e em tal não sendo possível, em conformidade com a legislação 
aplicável. * 
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137- À ASSOCIAÇÃO, é dada legitimidade ativa para propositura de ações 
judiciais, de qualquer natureza, a fim de que o presente Código seja fielmente 
observado, bem como para a cobrança das penalidades impostas. 

138. O presente código vigora a partir da data de registro do loteamento 
RESIDENCIAL CASABLANCA, considerando, também, as alterações a partir das 
respectivas datas de aprovação, com a anuência expressa do adquirente do lote e 
com ele concordando em todos os seus termos, considerando para tanto, a 
assinatura no instrumento particular de compra e venda do lote, sendo parte 
integrante do referido instrumento. 

139. A ASSOCIAÇÃO ficará responsável pela administração, manutenção e 
fiscalização do Residencial Casablanca, notadamente pela observância do presente 
código, caso em que, restará a esta, a sub-rogação de todos os direitos e obrigações 
constantes neste Código. 

Aprovação na Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 22 de outubro de 2018. 

Assis (SP), 22 de outubro de 2018. 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIALOS 
Éder Domingos Padovani 

Presidente 

1AB LANCA 

MICROFILMADO SOB N° 
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MICROFILMADO SOB N° 
R E G U L A M E N T O I N T E R N O - 8 0 8 6 -

CorteriB Civil dao Pa&soaa Jufidicaí 
da Comarca de Assis-SP 

Este Regulamento Interno tem por finalidade fixar regras de conduta e de 
convivência aplicáveis a todos quantos residam no R E S I D E N C I A L 
C A S A B L A N C A , de conformidade com o que determina o Estatuto Social 
da ASSOCIAÇÃO R E S I D E N C I A L C A S A B L A N C A . 

I - D I R E I T O S D O S A S S O C I A D O S 

1. Usar, gozar e dispor de seu lote como lhe aprouver respeitadas, entretanto, as 
estipulações das Restrições Construtivas Convencionais, dos Estatutos 
da ASSOCIAÇÃO R E S I D E N C I A L C A S A B L A N C A , deste Regulamento 
Interno e dos Regulamentos Especiais; 

2. Usar as coisas comuns conforme seu destino e sobre elas exercer todos os direitos; 
3. Examinar a qualquer tempo, os livros, arquivos e demais documentos da 

ASSOCIAÇÃO, bem como dar sugestões, preferencialmente por escrito, à 
Diretoria; 

4. Fazer as reclamações que reputar pertinentes, sempre por escrito, mormente 
quando entender que houve ofensa aos Estatutos da ASSOCIAÇÃO e ao presente 
Regulamento; 

5. Desde que em dia com as obrigações Estatutárias, comparecer e tomar parte nas 
Assembleias da ASSOCIAÇÃO e nelas discutir, sugerir, votar e ser votado, 
submetendo-se, juntamente com os seus familiares e dependentes, ao que nela 
ficar deliberado; 

I I - D E V E R E S D E C A D A A S S O C I A D O 

1.Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Restrições Construtivas Convencionais, nos 
Estatutos da ASSOCIAÇÃO R E S I D E N C I A L C A S A B L A N C A e neste Regulamento 

2. Concorrer, na forma prevista nas Restrições Construtivas Convencionais e 
Estatuto da ASSOCIAÇÃO, para as despesas de manutenção do loteamento; 

3. Acatar as decisões do Presidente da ASSOCIAÇÃO, representante da Diretoria 
Executiva, inclusive as determinações e avisos especiais que por ele forem 
adotados para os casos omissos no Estatuto e no Regulamento Interno; 

4. Dar conhecimento ao locatário, usuário ou ocupante do lote ou residência de 
todas as condições das Restrições Construtivas Convencionais, do Estatuto 
da ASSOCIAÇÃO e do Regulamento Interno, obrigando-os a respeitá-los; 

5. Cuidar para que eventual construção ou reforma, em seu lote ou residência, não 
traga transtornos para os demais A S S O C I A D O S ; 

6. Fornecer à Comissão de Obras do Loteamento, o projeto detalhado da construção 
de sua residência, para estudo e aprovação, em conformidade com as Restrições 
Construtivas Convencionais; 

Interno; 
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7. Fornecer ao chefe de portaria a sua identificação, assim como, a de seus 
familiares, ocupante e usuários de sua residência ou lote, como também, se 
possível, avisar a chegada de visitantes, tudo a fim de facilitar o controle de 
entrada e permanência dessas pessoas no loteamento. MICROFILMADO SCS h ° 

I I I - É V E D A D O - 8 0 8 6 -

Cartório Civil d a 6 Pessoas Jurídicas 
1. Manter nas respectivas residências ou lotes qualquer substância ^oapartasô? $F 

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

2. Utilizar para serviços particulares os empregados do loteamento, mesmo que 
estejam fora do seu horário normal de trabalho; 

3. Utilizar as partes comuns para depósitos de lixo, papéis ou qualquer outro 
material; 

4. Construir e manter em seu lote, mesmo que para uso próprio, galinheiros, 
chiqueiros, ou outras dependências dessa natureza que incomodem a vizinhança 
pelos odores desagradáveis, ruídos indesejáveis e falta de higiene. 

I V - T R A B A L H O D O S E M P R E G A D O S 

1.0 trabalho dos empregados do loteamento será controlado pelo Presidente 
da ASSOCIAÇÃO ou por quem este indicar, ficando também ao seu critério 
determinar a quantidade de funcionários necessários, suas funções e horários de 
trabalho, de acordo com as necessidades dos serviços; 

2. Qualquer reclamação ou sugestão relativa ao trabalho dos empregados do 
loteamento deve ser levada ao conhecimento do Presidente 
da ASSOCIAÇÃO, na forma prevista neste regulamento, sendo proibido 
aos A S S O C I A D O S determinar ou alterar os serviços atribuídos a eles. 

V - ADMINISTRAÇÃO 

1. Ao Presidente da Associação compete atender com urbanidade e solicitude os 
moradores e seus convidados; 

2. Deverá o Presidente promover o bom andamento dos serviços na comunidade, 
providenciando a distribuição e fiscalização dos trabalhos desenvolvidos pelos 
empregados; 

3. Deve o Presidente, por outro lado, zelar pelo cumprimento deste Regulamento 
Interno, levando ao conhecimento de toda a Diretoria, as falhas e omissões 
eventualmente existentes, assim como sugerir o que achar necessário para o bom 
e regular funcionamento dos serviços gerais do loteamento. 

V I - HORÁRIOS 

1. A Portaria Social do loteamento permanecerá aberta, sob o controle permanente 
de porteiros, 24 horas por dias; 
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2. Será permitido ao Presidente ou aquele por ele indicado, solicitar a identificação 
da pessoa interessada em entrar no loteamento; 

3. Todas as áreas de recreação e lazer do loteamento poderão ser utilizadas pelos 
moradores no horário das 6 (seis) horas as 24 (vinte e quatro) horas. A eventual 
utilização dessas dependências em outro período dependerá da autorização 
expressa do Presidente ou de algum membro da Diretoria, devendo, todavia, um 
ou mais moradores responsabilizarem-se pelo uso do local. MICROFILMADO SOB N° 

V I I - D A S ÁREAS C O M U N S 8 0 8 6 -

1. As áreas de lazer e seus equipamentos são de uso comSinYJa^^^ 
dos A S S O C I A D O S e objetivam principalmente a união e congraçamento de todos, 
sendo que cada equipamento terá normas específicas de utilização que serão 
elaboradas pela Administração; 

2. Pessoas estranhas poderão usufruir dos equipamentos de lazer, sendo que os 
parentes e amigos de A S S O C I A D O S poderão usar a área de lazer, mediante 
acompanhamento dos mesmos, obedecendo, entretanto, a prioridade de utilização 
pelos A S S O C I A D O S ; 

3. As condutas inadequadas, a má utilização dos equipamentos ou qualquer 
desrespeito às normas, serão punidos com advertência, repreensão escrita e 
suspensão, aplicada a pena de acordo com a gravidade da transgressão. 

V I I I - D O U S O D O SALÃO D E F E S T A S E A C A D E M I A 

1. O centro de convívio é o local destinado para a realização de eventos 
comunitários. Se aprovado pela maioria, também poderá ser utilizado para 
eventos pessoais, ou seja, de interesse a um proprietário; 

2. Consideram-se eventos as festas, reuniões culturais e artísticas, atividades 
filantrópicas e religiosas, bem assim qualquer outra iniciativa compatível com as 
aqui arroladas, excluídas, em qualquer caso, as de rins lucrativos; 

3. Os eventos comunitários terão prioridade sobre os eventos pessoais. Assim, em 
datas comemorativas e religiosas, bem assim qualquer outra iniciativa compatível 
com as aqui arroladas, excluídas, em qualquer caso, as de fins lucrativos; 

4. O Salão de Festas poderá ser utilizado até às 23:59 h, com tolerância máxima de 
mais 2 (duas) horas, ressalvado o disposto no item 5, abaixo. A Academia poderá 
ser utilizada das 6:00 às 23:59 h. Após as 22h (vinte e duas) horas, os ruídos 
sonoros deverão ser mantidos em níveis reduzidos, de modo a nunca perturbar o 
sossego dos demais moradores; 

5. Em caso de comemorações ou de promoções comunitárias, tais como as festas 
juninas, natalinas, etc, o horário de utilização do Salão de Festas poderá 
extrapolar das 24 (vinte e quatro) horas e será estabelecido, caso a caso, mediante 
entendimento entre a Comissão encarregada de promover o evento e o Presidente 
da ASSOCIAÇÃO; 

6. O Associado que desejar utilizar o Salão de Festas deverá solicitar a reserva com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas; 

7. As solicitações para o uso do Salão de Festas deverão ser feitas por escrito 
à ASSOCIAÇÃO, devidamente protocolado junto à Administração ou em livro 
próprio, a ser mantido na sede ou na portaria; 
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8. Em caso de duas ou mais reservas para a mesma data, terá prioridade aquela feita 
pelo Associado que primeiro registrou sua pretensão; 

9. Podendo ser alterado em qualquer momento, através de Assembleia Geral 
Extraordinária para esse fim, para o uso do Salão de Festas o Associado deverá 
pagar a Taxa de Conservação no valor equivalente a 15% (quinze por cento) do 
salário mínimo federal, além de eventuais danos aos mobiliários e utensílios. 

10.0 Associado que utilizar o Salão de Festas será o único responsável por tudo o que 
ocorrer no local durante o evento, inclusive pela reparação de eventuais danos que 
causar ou que forem causados às instalações e mobiliário que guarnecem o prédio. 
O Associado, ou algum de seus familiares, deverá estar sempre presente no Salão 
de Festas enquanto durar o evento; 

11. O Associado poderá fazer a alteração na disposição dos móveis do Salão de Festas, 
para o fim de atender as necessidades de seu evento, devendo, porém, restituir o 
prédio e tudo o que nele se encontrar nas mesmas condições em que recebeu; 

12.0 Associado poderá utilizar-se dos equipamentos de som que forem mantidos no 
Salão de Festas, observado o disposto no item 4, segunda parte; 

13. Cumpre ao Associado fazer com que seus convidados respeitem o presente 
Regulamento Interno, mormente no sentido de manterem comportamento 
comedido, de modo a não perturbar o sossego e o bem-estar dos demais 
Associados; 

14. A fim de preservar o clima de boa convivência e manter intacta a confiança que 
deve imperar nas relações entre o Associado e a Administração, o usuário do Salão 
de Festas deverá, tão logo encerre o seu evento, solicitar a presença de um 
funcionário e proceder, justamente com este, a um detalhado levantamento da 
situação do prédio e das coisas que o guarnecem, cujo resultado será objeto de um 
breve relatório assinado por ambos. Os reparos que se reputarem necessários 
serão prontamente implementados pela Administração, que notificará o 
Associado sobre o valor das despesas em que a ASSOCIAÇÃO incorreu. O 
Associado, por sua vez, reembolsará a ASSOCIAÇÃO no prazo improrrogável de 
10 (dez) dias, contados da mencionada notificação; 

15. A Administração poderá interromper o evento em caso de desordem, desavenças, 
brigas, barulho etc, que ponham em risco a segurança e o bem estar dos demais 
Associados, sem prejuízo de adotar outras medidas que cada caso ensejar; 

16. Será sempre designado pela ASSOCIAÇÃO um funcionário responsável para 
atender os Associados quando estes fizerem uso pessoal do Salão de Festas. 
Caberá ao referido funcionário entregar e receber as chaves do prédio, colaborar 
no acionamento e desligamento das instalações, e equipamentos elétricos, 
acompanhar o levantamento de que trata o item 14, prestar os esclarecimentos 
solicitados pelos Associados e atuar nos casos de emergência segundo a gravidade 
de cada situação, até que possa contatar o Presidente e contar com a 
superintendência deste; 

17. É vedado o empréstimo de qualquer instalação ou utensílio do Salão de Festas 
para uso particular de Associado fora do prédio; 

18. Só poderá solicitar reserva do Salão de Festas o Associado que estiver 
rigorosamente adimplente com suas obrigações perante a ASSOCIAÇÃO. 
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I X - D A C O L E T A D E L I X O 

1. A coleta de lixo será realizada conforme orientação fixada pelo Município ou 
determinada pela ASSOCIAÇÃO. O lixo deverá ser embalado em sacos plásticos 
e depositado em local apropriado. 

2. A ASSOCIAÇÃO deve estimular a coleta seletiva e a conscientização ambiental, 
como forma de fomentar o desenvolvimento sustentável. 

X - D A R E S P O N S A B I L I D A D E C I V I L E C R I M I N A L 

1. Os Associados responderão civil e criminalmente pela prática de atos que 
violarem as disposições do presente Regulamento. 

2. A ASSOCIAÇÃO não responde por eventuais prejuízos decorrentes de atos 
ilícitos perpetrados por terceiros nas residências dos Associados, tais como crime 
de dano, furtos, roubos, sequestros, etc. 

X I - D O A C E S S O A O L O T E A M E N T O 

í. O acesso ao loteamento, ressalvados os casos excepcionais a critério da 
Administração, só é permitido aos proprietários dos lotes, locatários, usuários, 
seus familiares permanentes ou eventuais, a candidatos à aquisição de residências 
ou lotes, a funcionários públicos civis ou militares no desempenho de suas 
respectivas funções, aos fornecedores, entregadores e pessoas cadastradas na 
Administração para a prestação de serviços de qualquer natureza aos moradores 
do loteamento; 

2. É obrigatório o cadastramento dos funcionários de obras, bem como outros 
prestadores de serviços, inclusive dos empregados domésticos; 

3. Ressalvadas as hipóteses especiais, a critério da Administração, a identificação, 
sempre que solicitada pelo porteiro, constituirá condição essencial para o acesso 
ao loteamento e às áreas de uso comum; 

X I I - D A UTILIZAÇÃO D A S ÁREAS C O M U N S 

í.Em qualquer hipótese será sempre observada a prioridade de utilização das coisas 
comuns do loteamento aos proprietários dos lotes e seus familiares; 

X I I I - D O TRÂNSITO D E VEÍCULOS 

1. O limite máximo de velocidade de qualquer veículo motorizado dentro do 
loteamento é de 2okm/h (vinte quilómetros por hora). 

2. É expressamente proibida a direção de veículos motorizados por menores, 
incapazes ou qualquer pessoa não qualificada a dirigi-los; 

X I V - D O S A N I M A I S D E ESTIMAÇÃO 

1. É vedada a criação de quaisquer espécies de animais, inclusive aves, salvo nos 
casos em que sua reduzida quantidade e as favoráveis condições de higiene 
afastem os incómodos inerentes a esta prática. 
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2. Nao será permitida a presença de caes nas vias de circulação e nas demais áreas 

de uso comum, salvo se na companhia de seus donos e devidamente amarrados 
por guias e coleiras ou aparato similar; 

3. É vedado o ingresso e a permanência de animais nas quadras esportivas e 
similares que funcionem ou venham a funcionar dentro do loteamento e na sua 
área social e recreativa. 

4. Caso haja locais destinados aos animais domésticos, estes devem 
obrigatoriamente possuir interligação com a rede de esgoto, sendo proibida a 
utilização da rede de águas pluviais. 

X V - D A R E S P O N S A B I L I D A D E S O B R E T E R C E I R O S 

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; 

X V I - D A S COMISSÕES D E T R A B A L H O 

1. A administração poderá constituir comissões voltadas para a prática de esportes, 
conscientização ambiental, eventos sociais, desenvolvimento de segurança, 
aprovação de projetos e fiscalização de obras e outras cuja função seja compatível 
com os objetivos da ASSOCIAÇÃO R E S I D E N C I A L C A S A B L A N C A . Essas 
comissões serão formadas por moradores que aceitem o encargo e o cumpra de 
maneira gratuita; 

2. Poderá ser criada pela ASSOCIAÇÃO uma Comissão Social, que se encarregará 
da promoção de eventos de caráter social que possam concorrer para melhor 
relacionamento entre os moradores, e uma Comissão de Meio Ambiente, para 
fomentar as praticas sustentáveis e a conscientização ambiental, ambas formadas 
nos mesmos moldes da mencionada no item anterior; 

3. Verbas destinadas à programação dos eventos mencionados nos itens anteriores 
poderão constar do orçamento anual do loteamento e serão utilizadas com a 
aprovação da Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO. 

X X I I - DISPOSIÇÕES G E R A I S 

1. Para a fixação de anúncios comerciais ou informativos, 
a ASSOCIAÇÃO disponibilizará, na portaria ou em local visível a ser definido, 
um quadro de avisos. 

2. O Associado deverá solicitar as ligações de água, esgoto e energia elétrica às 
concessionárias. É vedada a utilização das ligações de água e energia de obras ou 
residências vizinhas, sendo esta somente liberada mediante autorização por 
escrito do vizinho cedente. 

3. A expressão Administração utilizada neste Regulamento Interno quer referir-se à 
Diretoria da ASSOCIAÇÃO R E S I D E N C I A L C A S A B L A N C A e pessoas por ela 
expressamente credenciadas a colaborar na execução das normas aqui 
estabelecidas; 
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4. Os casos omissos serão resolvidos pelo presidente da ASSOCIAÇÃO. Suas 
determinações e instruções deverão ser respeitadas enquanto a Assembleia Geral 
não modificar ou suspender; 

5. Além dos A S S O C I A D O S , seus familiares e convidados, também seus sucessores, 
locatários, empregados, etc. deverão acatar e obedecer a esse Regulamento 
Interno. 

X I I I - DISPOSIÇÃO F I N A L 

1. O presente Regulamento Interno da ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL CASABLANCA 
foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de maio de 
2016, convocada para esta finalidade e passa a vigorar a partir desta data. 

Assis (SP), 22 de outubro de 2018. 

Éder Domingos Padovani 
Presidente 

Aprovação na Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 22 de outubro de 2018. 
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