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ASSEMBLEIAS E 
REGULAMENTOS 

 Procure sempre participar das assembleias e conhecer a pauta antecipadamente. É nela que os assuntos de 
interesse de todos são discutidos e votados; 

 Conheça e respeite as regras que regem o condomínio. As regras são passíveis de notificações e multas, 
FIQUE ATENTO! No site da administradora você tem acesso ao regulamento interno, convenção e tudo mais 
que precisa saber sobre o seu condomínio - www.mbadministradora.com.br 

BARULHO 
Use o bom senso! 

 Não ande de salto alto pelo apartamento, tenha cuidado ao fechar as portas e coloque feltro nos pés dos 
móveis; 

 Respeite o horário permitido para o uso de ferramentas e alguns eletros portáteis (furadeira, martelo, 
aspirador de pó, etc.); 

 Observe a brincadeira das crianças para que não cause barulho ao apartamento de baixo; 

 Evite som e TV em volume muito alto; 

 Evite conversas altas nas sacadas; 

 A PARTIR DAS 22h RESPEITE O SILÊNCIO! 

 As regras acima se estendem aos seus convidados. 

CACHORROS  Não permita que seu cachorro fique latindo na sacada, perturbando os vizinhos; 

 Use coleira ao passear com seu cachorro no interior do condomínio e evite conversas nas janelas dos 
vizinhos; 

 É sua obrigação recolher as fezes do seu cachorro. 

CRIANÇAS  Os pais são responsáveis por seus filhos e devem estabelecer limites a eles; 

 Não permita que seus filhos gritem ou corram em áreas que não são destinadas para brincadeiras e respeite 
os limites de horários; 

 Crianças pequenas precisam estar acompanhadas por adultos. 

CIGARRO  O cheiro incomoda tanto quanto o barulho, portanto, certifique-se de que o cigarro que fuma na sacada ou 
janela não está prejudicando o seu vizinho; 

 Não jogue bitucas ou cinzas no chão. 

FUNCIONÁRIOS  Trate-os sempre com cordialidade; 

 Se quiser fazer alguma reclamação, direcione-a aos síndicos e/ou diretores; 

 O funcionário do condomínio não é seu empregado. Não peça para executarem serviços particulares. 

VEÍCULOS  Respeite a velocidade interna de 20km/h; 

 Não buzine, use luzes baixas e respeite a sua vaga; 

 Não use sua vaga como depósito; 

 Estacione corretamente em sua vaga não deixando as rodas sobre a grama; 

 As vagas de carga e descarga devem ser usadas por no máximo 15 minutos com pisca alerta ligado (sujeito a 
notificação e multa). 

LIXO  Cuide para que seu lixo esteja sempre devidamente ensacado e sem exalar cheiro forte; 

 Se as lixeiras estiverem cheias, leve seu lixo até a lixeira principal do condomínio (sujeito a multa conforme 
regulamento interno); 

 Não jogue papéis ou quaisquer outros tipos de lixos pela janela do apartamento e no chão. 

SACADA  É proibido colocar varais na sacada, bem como estender roupas ou qualquer objeto nas grades; 

 Existem regras para a colocação de portas de vidro e cortinas, conforme o regulamento interno; 

 É proibido sacudir toalhas com restos de alimentos pela sacada, bem como no hall e escadas. 

 Não use sua sacada como depósito 

 

Visite o site do condomínio www.condominioavalon.com.br 
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