
REGIMENTO INTERNO 
DO 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.1º. Todos os ocupantes de unidades residenciais situadas no 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU são considerados iguais 
perante este Regimento Interno, sem distinção de qualquer natureza.

Parágrafo único. Este Regimento Interno fundamenta-se na Convenção 
de Condomínio aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 16 de outubro de 1999 e registrada no Cartório do 1º Ofício de Notas, 
Registro Civil e Protestos. Pessoas Jurídicas e Títulos e Documentos, sob 
o nº 410150.

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU está registrado 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ , sob o número 
05.332.954/0001-15.

Art. 2º. Este Regimento Interno aplica-se a todas as áreas do 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU e deve ser de pleno 
conhecimento de todos e de cumprimento obrigatório, a todos os 
Condôminos ou ocupantes das respectivas unidades residenciais, a 
qualquer título, como locatários, comodatários, prepostos, funcionários em 
geral e empregados de empresas terceirizadas prestadoras de serviços, 
entre outros.

Art. 3º. Este Regimento Interno será postado no site do CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, em posição de destaque e com acesso 
visível na sua primeira página.

Art.4º. O instrumento de comunicação oficial do Síndico com os 
Condôminos, para veiculação de avisos e informações sobre a 
Administração do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU é o 
site www.mansoesitaipu.com.br . 

& 1º. Cada aviso, informação nova ou comunicado inserido no site exigirá a 
emissão de mensagem eletrônica para todos os Condôminos alertando-os 
para acessar a novidade.



& 2º. É dever dos Condôminos cadastrar-se na Administração do 
Condomínio e obrigação do Síndico manter permanentemente atualizada a 
lista de endereços eletrônicos dos Condôminos.

Art.5º. Todos e quaisquer casos omissos neste Regimento Interno 
serão decididos por deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, 
especificamente convocada para tanto.

Art.6º. Sempre que for necessário, este Regimento Interno poderá ser 
alterado, por intermédio de Assembleia Geral Extraordinária, observado o 
quorum de votação de 2/3 (dois terços) de todos os Condôminos inscritos 
no Condomínio.

Art.7º. Os Condôminos e os ocupantes das respectivas unidades 
residenciais, a qualquer título, como locatários, comodatários, prepostos, 
funcionários em geral e empregados de empresas terceirizadas 
prestadoras de serviços, serão responsáveis por todos prejuízos, danos e 
suas consequências, ainda que causados de forma fortuita.

Art.8º. O locatário não poderá candidatar-se a qualquer cargo elegível do 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU e nem poderá votar 
nas questões que envolvam investimentos para o Condomínio, nem com 
procuração do proprietário.

Art.9º. Os Condôminos deverão dispensar aos funcionários do Condomínio, 
prestadores de serviços, responsáveis pela portaria, segurança, coleta de 
lixo, distribuição de correspondências internas ou terceiros credenciados 
junto ao CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU todo o 
acatamento e facilidades para o desempenho de suas funções.

Art.10. Será permitida a permanência de animais domésticos, desde que nos 
limites da área privativa das propriedades, obrigando-se os Condôminos a 
observarem as normas de Saúde Pública e a legislação ambiental, além de 
evitarem causar qualquer desconforto ou perturbação à vizinhança.

& 1º. Os animais domésticos fugitivos, que estejam comprometendo a 
Saúde Pública, causando transtornos ou ameaçando a integridade física das 
pessoas, serão capturados mediante os meios técnicos adequados, cabendo ao 
Condômino responsável o ressarcimento ao Condomínio pelos gastos relativos 
a esse episódio, no prazo de uma semana.

&2º. Os cães somente poderão circular nas áreas comuns do Condomínio, 
usando obrigatoriamente coleira e guia, quando de pequeno porte, e coleira, 
focinheira e guia, no caso de médio e grande porte.
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&3º. Quando em circulação pelas áreas comuns, os proprietários deverão 
recolher os dejetos produzidos por seus animais.

Art.11. Fica expressamente proibida a realização de festas no 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, que envolvam, para 
sua realização, qualquer tipo de venda de ingresso.

Art.12. Os Condôminos e os ocupantes de unidades residenciais, a 
qualquer título, deverão obedecer aos limites de produção de ruídos 
estabelecidos pela Lei nº 4092, de 2008, fixando-se como máximos 
tolerados os valores de 50 (cinquenta) decibéis para o período de 7h às 
18h e 45 (quarenta e cinco) decibéis para o período de 18 h às 7h.

&1º. Para efeitos de aplicação da penalidade relativa ao descumprimento 
desta norma, os ruídos serão medidos nos limites territoriais das unidades 
residenciais emitentes, como cercas, muros e alambrados. 

&2º. Os serviços que produzam ruídos que possam perturbar a vizinhança 
somente serão permitidos de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17 h.

Art.13. É expressamente proibida a utilização de veículos, máquinas e 
ferramentas de propriedade do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES 
ITAIPU para atividades particulares.

Art.14. Todas as normas do Código Nacional do Trânsito se aplicam dentro 
do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, especialmente a 
proibição de pessoas não habilitadas a dirigirem.

Art.15. O limite de velocidade de 40 quilômetros/hora nas ruas internas 
do Condomínio deve ser respeitado por todos e por qualquer tipo de 
transporte terrestre. 

CAPÍTULO II – DIREITOS DOS CONDÔMINOS
Art.16. São direitos de todos os Condôminos:

a)dispor e gozar, como lhes aprouver, das unidades residenciais que 
habitam;

b)usar e gozar das partes de uso comum do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MANSÕES ITAIPU), bem como utilizar os serviços por ele oferecidos tais 
como coleta de lixo, entrega de correspondência, segurança  limpeza, 
abastecimento de água e acesso viário;
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c)examinar, a qualquer tempo, os livros de registros, anotações contábeis e 
os arquivos da Administração do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES 
ITAIPU, bem como solicitar informações ou esclarecimentos ao Síndico, 
ao Conselho Fiscal e ao Conselho Consultivo a respeito dos documentos 
examinados;

d)denunciar, por escrito, à Administração do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MANSÕES ITAIPU qualquer irregularidade havida nas dependências 
do CONDOMÍNIO, para as providências cabíveis, inclusive no que for 
pertinente a segurança, propondo na oportunidade, sugestões que 
lhes pareçam adequadas, devendo, para tanto, se utilizar do Livro 
de Ocorrências, à disposição dos moradores, na Administração do 
Condomínio.

CAPÍTULO III - DEVERES DOS CONDÔMINOS
Art.17. São deveres de todos os Condôminos:

a)exercer os seus direitos sem prejudicar os direitos dos demais 
Condôminos, nem comprometer a segurança, o conforto da vizinhança, o 
meio ambiente, a solidez e o bom nome do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MANSÕES ITAIPU;.

b)entregar ao comprador da unidade residencial de sua propriedade cópias 
da Convenção de Condomínio e deste Regimento Interno, dando-lhe 
ciência do Projeto Urbanístico;

c)apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, à Administração do 
CONDOMÍNIO , cópia autenticada, devidamente registrada em cartório, do 
documento de  efetivação da venda, em caráter definitivo, ou a celebração 
de qualquer outro contrato que tenha como objeto a transferência, a 
qualquer título, do uso de sua unidade autônoma para terceiros, a fim de 
que se possa atualizar os dados cadastrais e manter sob permanente 
controle o acesso e a utilização das áreas do Condomínio;

d)zelar pela conservação e limpeza das partes de uso comum, o mesmo 
exigindo de seus empregados, servidores e prepostos;

e)permitir o ingresso, na respectiva unidade residencial, do Síndico, ou 
de qualquer preposto da Administração, sempre que se fizer necessário 
para a realização de trabalhos de responsabilidade e/ou interesse da 
Administração do CONDOMÍNIO, nos casos de manutenção da rede de 
distribuição de água, redes pluviais, redes elétricas, hidráulicas, esgoto, 
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telefonia, bacias de drenagem, dentre outros;

f)comunicar, por escrito,ao Síndico a ocorrência de fatos que tragam riscos 
à comunidade;

g)instruir seus empregados, servidores ou prepostos e deles exigir o fiel 
cumprimento deste Regimento Interno.

h)assumir a responsabilidade, a corresponsabilidade ou ser responsável 
solidário por:

1)- atitudes inconsequentes de seus parentes menores e maiores 
de idade,bem como de empregados que trabalhem em sua unidade 
residencial;

2)- atos praticados por visitantes ou convidados do proprietário ou 
morador, no interior do CONDOMÍNIO, e que venham a provocar 
danos a terceiros, ou perturbar o sossego da vizinhança;

3)- acidentes, danos e inabilidade no exercício de ofício, provocados 
por prestadores de serviço contratados pelo proprietário ou morador;

i)pagar as taxas condominiais (ordinária e extraordinária) nos dias 
estabelecidos pela Convenção de Condomínio; 

j)manter suas unidades autônomas em permanente e perfeito estado 
de conservação, segurança, higiene e asseio, inclusive com relação 
aos jardins externos (nas calçadas), árvores, cercas, muros e demais 
acessórios;

k)manter seu lote, quando vazio, devidamente cercado, capinado e limpo, 
não permitindo que seja colocado no seu interior qualquer tipo de lixo, 
que venha a prejudicar o meio ambiente e a boa impressão de limpeza do 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU;

l)promover o despejo de locatários e/ou ocupantes que, por violação 
das normas convencionais e regulamentares, se revelem nocivos à boa 
convivência dos Condôminos;

m)cumprir todas as intimações e exigências das autoridades públicas, 
quando se tratar de Saúde Pública, zoonoses, e meio ambiente, dando 
ciência à Administração do Condomínio, quando a esta ou aos demais 
Condôminos possam interessar.

n)manter a calçada de sua unidade residencial em perfeito estado de 
conservação;.

6



o)contribuir com a segurança do CONDOMÍNIO, efetuando o cadastro 
dos empregados que trabalham em suas residências de forma contínua ou 
provisória.

p)contribuir com a segurança do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MANSÕES ITAIPU, exigindo que os visitantes que os acompanham em 
outros veículos, se identifiquem na portaria.

q)entregar previamente à Administração do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MANSÕES ITAIPU, lista de convidados com suas respectivas 
identificações (nome e identidade), quando da realização de qualquer 
evento, em suas residências, que implique em acesso às dependências do 
Condomínio, de mais de 30 (trinta) pessoas.

r)observar, dentro das respectivas unidades residenciais autônomas, o 
dever de guarda do silêncio, no horário diurno, compreendido entre as 7h e 
18h e no horário noturno, compreendido entre as 18h e 7h. Desta forma, 
a utilização de TVs, rádios, aparelhos de som, instrumentos musicais, 
aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, além de qualquer outro 
objeto que possa produzir ruído acima de 50 (cinquenta) decibéis para o 
horário diurno e 45 (quarenta e cinco) decibéis para o horário noturno, em 
conformidade com a Lei n.º 4.092/2008;

s)acondicionar em sacos de lixo, devidamente fechados, todo o material 
proveniente do corte de grama, podas de plantas ou árvores, frutas 
estragadas, bem como folhas secas, de forma a ser recolhido pelo Serviço 
de Limpeza Urbana;

t)manter permanentemente atualizado seu cadastro de dados pessoais 
junto à Administração do Condomínio.

CAPÍTULO IV - PROIBIÇÕES
Art.18. É vedado aos Condôminos ou ocupantes das unidades residenciais, 
a qualquer título, como locatários, comodatários, prepostos, funcionários 
em geral e empregados de empresas terceirizadas prestadoras de 
serviços, entre outros:

a)manter, nas respectivas unidades autônomas, substâncias, instalações 
ou aparelhos que causem perigo à integridade física das pessoas ou 
incômodo aos demais Condôminos;
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b)implantar qualquer atividade comercial, empresarial ou religiosa nas 
unidades autônomas, que venha a trazer transtorno ou incomodo à 
vizinhança; 

c)usar as unidades autônomas, alugá-las ou cedê-las, para atividades 
ruidosas, a pessoas de maus costumes ou para a instalação, mesmo por 
curto período de tempo, de qualquer atividade comercial ou empresarial, 
para depósito de objetos capazes de causar dano ao Condomínio ou 
incômodo aos demais Condôminos ou usuários, bem como para outros fins 
e destinação que não os previstos neste Regimento Interno;

d)alterar o endereçamento de sua unidade autônoma, sem autorização 
expressa da Administração;

e)depositar nas áreas de uso comum, objetos pessoais, móveis, 
eletrodomésticos, entulhos, material de poda e capina, resto ou material de 
obra;

f)dar tarefas particulares aos funcionários ou prestadores de serviço do 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, em horários e dias de 
trabalho dos mesmos no Condomínio;

g)obstruir calçadas, impedindo ou limitando o seu uso como área de circulação 
e lazer;

h)colocar o lixo para recolhimento pelo Serviço de Limpeza Urbana em 
lixeiras improvisadas, como lixeiras de madeira ou assemelhados;

i)utilizar veículos, máquinas e ferramentas de propriedade do Condomínio 
em atividades particulares.

CAPÍTULO V - OBRIGAÇÕES DO SÍNDICO
Art.19. Conforme disposto no art. 27 da Convenção de Condomínio, são 
obrigações do Síndico:

a)cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;

b)manter e zelar pelos bens comuns do Condomínio, no que diz respeito 
aos equipamentos, máquinas, utensílios e outros materiais;

c)proceder semanalmente a varredura das calçadas de todas as ruas, 
para a retirada de mato e capim das guias, da pista de rolamento, bem de 
como frutas apodrecidas e restos de lixo caídos durante o recolhimento dos 
sacos pelos funcionários do SLU;
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d)pintar, periodicamente, as guias das calçadas, com tinta de boa 
qualidade, pelo menos duas vezes ao ano;

e)manter aparada a vegetação que avança das áreas autônomas para as 
áreas comuns do Condomínio, que venha a prejudicar a rede elétrica, a 
rede telefônica, a circulação das pessoas e a limpeza do meio ambiente;

f)cuidar do gramado e do jardim da sede da Administração do 
CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, mantendo-o 
constantemente com boa aparência e devidamente regado, mesmo em 
épocas secas;

g)realizar reparos nas áreas comuns do condomínio, tais como; 
manutenção e reparo dos motores dos poços artesianos, limpeza de 
placas diversas, substituição de lâmpadas queimadas nos postes de 
iluminação,conserto de calçadas e da pista de rolamento de veículos, 
trocar guias danificadas ou mal colocadas;

h)manter cadastro atualizado de todos os Condôminos, incluindo 
endereços eletrônicos, de modo a viabilizar o amplo acesso ao site do 
Condomínio;

i)providenciar o registro em cartório das atas das Assembleias e a postagem de 
seu teor integral no site do Condomínio, no prazo de 8 dias, conforme previsto 
no art.21 da Convenção de Condomínio;

j)providenciar o registro policial, em Boletim de Ocorrência, quando se tratar 
de acontecimento nas áreas comuns ou que envolvam mais de uma residência;

k)elaborar Relatórios Trimestrais de Atividades, de modo a informar os 
Condôminos sobre as principais realizações do período, os projetos em 
andamento e as dificuldades encontradas;

l)treinar funcionários e prestadores de serviços continuados, visando seu 
melhor desempenho profissional;

m)manter sistema de segurança adequado, além do já estabelecido pela 
portaria do Condomínio Quintas da Alvorada;

n)instalar e manter periodicamente, as placas de endereçamento das ruas 
e das unidades residenciais, bem como sinalização de limite de velocidade 
interna, de acordo com a legislação em vigor (indicação de lombadas, 
pontos de ônibus e outras específicas;

o)instalar pequenas lixeiras,para uso de transeuntes, ao longo das ruas do 
Condomínio, bem como mantê-las devidamente limpas;
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p)implantar nas calçadas do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES 
ITAIPU, acessos para a circulação de pessoas idosas e, em especial, para 
portadores de problemas físicos de locomoção;

q)construir calçadas em concreto magro ao longo de todas as ruas do 
CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, evitando desta 
maneira a proliferação de mato, capim e ervas daninhas, além de dar um 
aspecto de limpeza, acessibilidade e segurança aos pedestres;

r)impedir a permanência, nas áreas comuns ou nas residências, de 
caminhões, carretas ou veículos que contenham cargas perigosas ou 
substâncias que exalem mau cheiro.

CAPÍTULO VI – OBRAS
Art.20. As obras realizadas nas dependências do CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU deverão observar o Código de 
Edificações do Distrito Federal e o Projeto Urbanístico do CONDOMÍNIO.

Art.21. É dever de todos os Condôminos construir banheiros, para uso 
dos empregados da obra, antes do início de construções nas unidades 
autônomas. 

Art.22. A liberação da entrada de materiais para obras e reformas deverá 
respeitar os seguintes dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 
08h. às 17h, e, nos sábados, de 8h às 12h.Essa atividade é vedada nos 
domingos e feriados.

Art.23. Não é permitido aos moradores do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MANSÕES ITAIPU realizar obras fora dos seguintes dias e horários: de 
segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h; nos sábados, das 8h às 12h. 

Art.24. Os serviços que produzam ruídos que possam perturbar os vizinhos 
somente serão permitidos de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Art.25. Será permitida a construção de edificação provisória tipo “barracão” 
de apoio da obra, desde que cumpridas as seguintes exigências:

1)ser executada antes do início efetivo da obra;
2)não poderá ser instalada nos recuos frontais do lote;
3)não poderá ser ocupada como moradia provisória;

4)deverá ser demolida quando da conclusão da obra, 
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Art.26. É expressamente proibida a realização de obras nas áreas 
comuns do CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU (ruas, 
calçadas, áreas de lazer etc.) mesmo que por necessidade pessoal, como 
construções de valas para passagem de dutos de água, eletricidade, 
telefonia, TV a cabo, sem a expressa comunicação e autorização do 
Síndico, 

Art.27. Para as construções iniciadas a partir da data de publicação deste 
Regimento Interno, o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, 
instalará, mediante pagamento, a ligação de água do Condomínio para o 
lote, sendo fornecido ao proprietário, no ato do pedido de ligação, caixa de 
hidrômetro, padrão CAESB, com as devidas conexões, a qual deverá ser 
instalada no mesmo local das ligações de energia elétrica da CEB. O custo 
de instalação da caixa de hidrômetro correrá por conta do proprietário. 

CAPÍTULO  VII - MEIO AMBIENTE
Art.28. Cabe a todos os Condôminos preservar e manter as áreas de 
proteção permanente, as zonas de vida silvestre e as faixas de proteção 
marginal, classificadas como áreas não edificantes, que compõem 
as unidades autônomas, conforme definidas na planta de restrições 
ambientais do Condomínio.

Art.29. É dever dos Condôminos proteger, manter e preservar a 
vegetação nativa, os pássaros e demais animais silvestres existentes no 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU.

Art.30. Fica proibida a criação de animais silvestres  em cativeiro, salvo se 
autorizada pelos órgãos competentes.

Art.31. Fica proibida a captura de animais silvestres dentro do 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU.

Art.32. É expressamente proibido o corte, destruição ou modificação 
de árvores, plantas e gramados das áreas comuns, O corte, quando 
necessário, deverá ser requerido, por escrito, à Administração do 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, que decidirá a 
respeito, na forma da legislação vigente. 

Art.33. É vedado a todo e qualquer ocupante do CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU lançar esgoto no sistema de 
escoamento de águas pluviais, bem como usá-lo para finalidades 
impróprias, como lançamento de entulhos ou quaisquer outras substâncias 
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que causem entupimento, deterioração ou prejuízo ao meio ambiente.

Art.34. Os Condôminos não poderão, em nenhuma hipótese, desviar, 
poluir, modificar ou impedir o curso natural das águas nas áreas do 
Condomínio, obrigando–se, ainda, a proteger e preservar as grotas 
existentes nas suas propriedades.

CAPÍTULO VIII - PENALIDADES
Art.35. Os atos praticados em desacordo com as regras deste Regimento 
Interno sujeitarão os seus autores a penalidades e multas, na forma dos 
artigos seguintes, sem prejuízo das ações cíveis e criminais a que estarão 
sujeitos os infratores.

Art.36. As multas serão aplicadas pelo Síndico, mediante carta registrada, 
com aviso de recebimento, ao Condômino infrator e corresponderão a 
10(dez) por cento do valor de 1 (uma) Taxa Condominial. Em caso de 
reincidência, a multa será cobrada em dobro e, nos casos de infração 
continuada, as multas serão aplicadas diariamente. 

Art.37. O não cumprimento das normas de trânsito, na áreas comuns do 
Condomínio, sujeitará o infrator a penalidade no âmbito do CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, além das sanções previstas no Código 
Nacional de Trânsito.

Art.38. A aplicação de multa pela Administração do CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU não afasta nem impede que o infrator 
sofra as medidas de ordem judicial cabíveis, quando o seu ato configurar 
ilícito civil ou penal.

Art.39. Toda a renda auferida pela aplicação de pena pecuniária reverterá 
em benefício do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, 
podendo, inclusive, ser cobrada judicialmente dos infratores, com os 
acréscimos legais cabíveis.

Art.40. O não pagamento no vencimento, de taxas condominiais, taxas 
extras, valores acordados entre proprietários/moradores/ocupantes  de 
qualquer natureza e a Administração do Condomínio, sofrerão a incidência 
de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em questão, mais juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de atualização monetária. 
Após 90 (noventa) dias de vencidos, os valores poderão ser cobrados 
judicialmente.
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Art.41. As multas previstas nos itens anteriores serão cobradas no mês 
subsequente à ocorrência da infração.

Art.42. As multas específicas deste Regimento serão notificadas via postal, 
não impedindo na tomada de outras medidas cabíveis em Lei, caso o 
pagamento não seja efetivado no prazo determinado. O não pagamento na 
data de vencimento implicará na aplicação de multa de 10% (dez por cento), 
além de juros compensatórios calculados à base de 1% (um por cento) ao 
mês, também os juros moratórios cobrados a base de 1% (um por cento) ao 
mês.

Art.43. A Administração do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES 
ITAIPU fará constar os valores referentes às multas, em campo próprio, 
nos boletos utilizados para a cobrança bancária mensal da taxa ordinária.

Art.44. Cabe recurso das penalidades ao Conselho Consultivo, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da notificação 
emitida pelo Síndico.

CAPÍTULO IX –DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art.45. No prazo de uma semana após a publicação deste Regimento 
Interno, o Síndico nomeará comissão com a finalidade de elaborar conjunto 
de orientações, sob a forma de Cartilha, para as construções, no âmbito 
do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, contendo normas 
e parâmetros com base no Código de Edificações do GDF e no Projeto 
Urbanístico do Condomínio.

Art.46. No prazo de uma semana após a publicação deste Regimento 
Interno, o Síndico nomeará comissão com a finalidade de propor normas 
e orientações sobre a ocupação dos lotes residenciais, quantidade e 
tamanho das edificações em cada lote, interligação de lotes e regras 
para cálculo da taxa condominial, assim como esclarecer o conceito de 
propriedade unifamiliar, nos termos da Convenção de Condomínio.

Art.47. No prazo de uma semana após a publicação deste Regimento Interno, 
o Síndico nomeará comissão com a finalidade de propor normas para 
implantação das novas lixeiras residenciais, que deverão estar posicionadas 
dentro da área do lote, não sendo permitida a construção ou instalação nas 
áreas comuns do Condomínio 
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Art.48. No prazo de uma semana após a publicação deste Regimento 
Interno, o Síndico nomeará comissão com a finalidade de propor normas, 
modelos e prazos de implantação de mecanismos de contenção de águas 
pluviais nos lotes residenciais, de modo a mitigar os efeitos das chuvas na 
vizinhança e no Condomínio como um todo. 

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 49. Fica eleito o Forum da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/
DF para qualquer ação ou medida judicial fundada no presente Regimento 
Interno.
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