
 

 

 

 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO PRETO E SABARÁ 
 

               REGRAS BÁSICAS PARA A TEMPORADA 2020/2021 
 

GARAGENS: Permitida a entrada e o estacionamento na garagem aos 
proprietários que estiverem de posse dos crachás identificativos do apto 

detentor da referida vaga. Sem os devidos crachás, não poderão 
permanecer no local, e os que insistirem, serão passíveis de MULTAS !!! 

 
LOCAÇÃO: o proprietário que locar ou ceder seu  APTO deverá  enviar uma   

autorização  ao condomínio, via e-mail (opreto.sabara@hotmail.com), 

informando nome,  endereços e RG. das pessoas e período da ocupação, 
respeitando o limite máximo de pessoas (incluindo crianças) por 

apartamento. O horário para o primeiro ingresso será de 07:00 às 23:59 
horas. Comunicação de locação por telefone não será aceita 

 
a) aptos. finais 01 e 02 – até 4 (quatro) pessoas; 

b) aptos. finais 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 – até 6 (seis) pessoas; 
c) aptos. Finais 05 e 06 – até 9 (nove) pessoas; 

 
SERVIÇOS DE PRAIA – Diariamente das 8:30 às 18:00 hs com funcionários 

uniformizados. Depois do horário, será recolhido guarda sol e cadeiras. 
 

ÁREAS COMUNS – Obrigatório o uso de máscaras e sem aglomeração. 
 

CHURRASQUEIRA – Permitida a utilização para proprietários e familiares, 

com numero máximo de 10 pessoas, proibida  presença de convidados não 
moradores do Condomínio. 

   
ANIMAIS: Permitidos de  pequeno e médio  porte, e só poderão circular pelo 

elevador de SERVIÇO, com a devida guia e coleira. Proibido o trânsito pelo 
elevador SOCIAL, mesmo no colo, sob pena de MULTA 

 
ÁGUA – Banhos rápidos, verificação de torneiras e duchas higiênicas 

vazando ou abertas. Vamos economizar para não ter que racionar. 
 

HORÁRIO DE SILÊNCIO – deverá ser respeitado em todo o Condomínio das 
22:00 às 7:00 hs.  

 
MULTAS:  O  descumprimento   de   qualquer   item  aqui demonstrado, além 

dos outros previstos no Regulamento  Interno e Convenção Condominial, 

implicará ao proprietário (a), imposição de multas que podem variar de ½ a 
2 salários mínimos 
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