










QUADRA

05

Obs.: As medidas e confrontações são tomadas considerando-se quem da rua olha para o imóvel

unidade 105

unidade 113

unidade 115

unidades 120 ao 122
unidade 123

unidades 106 ao 112

unidade 114

unidades 116 ao 119

332,28m²

333,24m²

300,45m²

289,91m²
307,47m²

Total 19 unidades 5.772,88m²

316,13m²

302,60m²

278,55m²
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Obs.: As medidas e confrontações são tomadas considerando-se quem da rua olha para o imóvel

unidade 124

unidade 132

unidades 134 ao 135

unidade 141

unidades 125 ao 131

unidade 133

unidades 136 ao 140

306,70m²

312,23m²

335,45m²

295,86m²
Total 18 unidades 5.406,69m²

299,15m²

306,60m²

284,07m²
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II.2 - NORMAS CONSTRUTIVAS
II.3 - OBRAS
II.4 - OBRIGAÇÕES GERAIS
III. DISPOSIÇÕES GERAIS

I. INTRODUÇÃO.

01. O objetivo maior destas restrições é a garantia da 
qualidade urbanística do empreendimento, conforme 
projetado pela empreendedora, visando proteger o 
investimento do(a,s) COMPRADOR(A,ES) contra o uso 
indevido do imóvel e garantir a ocupação do solo em 
face às posturas urbanísticas, ambientais e legais às 
quais se submete o CONDOMÍNIO.

02. As restrições convencionais se aplicam indistinta-
mente a todas as unidades autônomas, no total de 361 
(trezentos e sessenta e um), salvo disposição contrária 
prevista na Convenção, e devem ser cumpridas por to-
dos os COMPRADORES, indistintamente, estando estes 
sujeitos à aplicação de penalidades no caso de des-
cumprimento, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal prevista em lei.

03. As restrições aqui estabelecidas não se aplicam às 
áreas de uso comum, à portaria, centro de convívio e 
ao prédio de apoio de serviços e almoxarifado.

04. O(a,s) COMPRADOR(A,ES) e os seus sucessores, 
seja a que título for, fica(m) sujeito(a,s) às restrições e 
obrigações fixadas nesta Convenção, cujas regras são 
objeto das cláusulas que se seguem, as quais deverão 
constar do contrato de compra e venda com alienação 
fiduciária em garantia e outras avenças firmado com 
o(a,s) COMPRADOR(A,ES). As partes, desde já, autori-
zam o Oficial do Registro de Imóveis a proceder à inscri-
ção das regras aqui previstas no assento competente.

05. Compete ao(à,s) COMPRADOR(A,ES) transmitir(em) 
as restrições às pessoas envolvidas no desenvolvimen-
to dos projetos ou nas obras residenciais, dando-lhes 
plena ciência das presentes restrições construtivas.

06. A VENDEDORA é responsável por garantir o cum-
primento das restrições até que se institua o CONDO-
MÍNIO, quando este se sub-rogará em todos os direitos 
e obrigações decorrentes do exercício das atividades 
aqui tratadas.

II. APROVAÇÃO E CONSTRUÇÃO.

II.1. APROVAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO.

07. Em caso de substituição do projeto padrão (item 
05), o novo projeto deve ser apresentado em uma úni-
ca via e acompanhado do respectivo memorial descri-
tivo, além de outras considerações exigidas para a sua 
perfeita compreensão, quando é submetido à análise 
pela INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO, que disporá 
do prazo de 15 (quinze) dias para sobre ele se manifes-
tar. Após a análise, o projeto pode ser aprovado ou re-
cusado pela INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO, cuja 
decisão deve ser motivada, franqueado uma cópia ao 
interessado.

08. Uma vez aprovado, o projeto arquitetônico será 
reapresentado em 4 (quatro) vias, segundo o padrão 
exigido pela Prefeitura Municipal de São Carlos, para 
aprovação final da INCORPORADORA ou CONDOMINIO 
em 5 (cinco) dias.

09. Aceito o projeto pela INCORPORADORA ou CON-
DOMÍNIO, o condômino deve submetê-lo à aprecia-
ção das autoridades competentes. Em sendo o proje-
to também aprovado pelas indigitadas autoridades, o 
condômino apresentará uma cópia do mesmo e da res-
pectiva decisão administrativa à INCORPORADORA ou 
ao CONDOMÍNIO, que então autorizará a construção.

10. Os encargos com a substituição do projeto padrão 
e os decorrentes de sua repercussão, inclusive a nova 
incorporação imobiliária, são suportados exclusiva-
mente pelos condôminos.

11. Não será aprovado projeto de casa cuja construção 
seja pré-fabricada ou de dimensões inferior a 110,00 
m² (cento e dez metros quadrados), salvo soluções 
especiais previamente submetidas à aprovação da IN-
CORPORADORA ou CONDOMÍNIO, cujo exame se pau-
ta, fundamentalmente, na qualidade e padrão estabe-
lecidos para o empreendimento.



12. Inobstante ao conjunto das restrições urbanísticas 
fixadas neste instrumento, é lícito à INCORPORADORA 
ou ao CONDOMÍNIO aceitar ou impor soluções de ca-
ráter especial, ainda que não reflita o rigor deste or-
denamento, mormente para atender às peculiaridades 
das áreas de uso exclusivas consideradas especiais, à 
complexidade dos projetos que também se reputem 
especiais e às lacunas do presente instrumento.

II.2. NORMAS CONSTRUTIVAS.

13. Construir-se-á apenas uma residência, denomina-
da construção principal, por área de uso exclusivo, des-
tinada à habitação do tipo unifamiliar.

14. São permitidos, no máximo, 2 (dois) pavimentos 
(térreo e superior) acima do nível da rua, além de um 
subsolo. 

15. É considerado subsolo o compartimento localizado 
imediatamente abaixo do piso do pavimento térreo, 
sendo que a laje de cobertura deve estar no máximo 
1,00m (um metro) acima da cota média existente no 
alinhamento frontal da área de uso exclusivo. A deter-
minação da altura do pé-direito do subsolo depende do 
tipo de ocupação ao qual se destina o compartimento.

16. É permitida a construção de uma edícula com 1 
(um) pavimento na unidade de uso exclusivo, sendo 
subordinada a sua construção ao início da construção 
principal. Esta deve respeitar os recuos laterais e de 
fundos e sua ocupação está condicionada ao habite-se 
do projeto global.

17. É expressamente vedada a construção com fina-
lidade divergente à mencionada no “item 13”, como 
prédio de apartamentos multifamiliar, construção para 
fins comerciais, industriais e escritórios.

18. É proibido o exercício de atividades comerciais, in-
dustriais, 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 se 
enquadrem nos objetivos residenciais do empreendi-
mento.

19. A soma das áreas de projeção horizontal dos pavi-
mentos da construção principal mais a projeção da edí-
cula não podem ultrapassar o Coeficiente de Ocupação 

de 60% (sessenta por cento) da área de uso exclusivo.

20. A área total a ser construída, na área de uso exclu-
sivo, considerando a soma das áreas dos pavimentos 
da construção principal (térreo, superior e subsolo), 
mais a área da edícula, deve corresponder ao Coefi-
ciente de Aproveitamento máximo de 1,4 da área de 
uso exclusivo. 

21. A faixa de recuo frontal, da área de uso exclusivo, 
deve ser ocupada somente com ajardinamento e pa-
vimentação de acesso para veículos e pedestres, man-
tendo-se o mínimo de 30% (trinta por cento) desta 
faixa permeável. 

22. Deve ser mantido como área permeável o equiva-
lente a 20% (vinte por cento) da área de uso exclusi-
vo. Para a aplicação do coeficiente de permeabilidade 
pode ser somada a área ajardinada do recuo frontal.

23. Caso seja absolutamente indispensável, será per-
mitida a construção de aterro com emprego de muro 
de arrimo, desde que devidamente impermeabilizado 
para evitar infiltrações que possam causar danos aos 
confrontantes, construído dentro dos limites da área 
de uso exclusivo e até a altura máxima, nos fundos, de 
0,40 metros acima do nível da guia e proporcionando 
um desnível mínimo de 1%, para escoamento de água, 
devendo ser submetido à aprovação do CONDOMÍNIO 
antes da conclusão do projeto.

24 O mezanino é considerado pavimento, indepen-
dentemente de sua área.

25. Os locais destinados aos reservatórios (caixa 
d’água), não podem ter acesso através do interior da 
construção ou edícula, bem como utilização que os ca-
racterize como terceiro pavimento ou sótão.

26. A altura máxima da construção deve ser de 9,00m 
(nove metros), contados do primeiro patamar do pavi-
mento térreo ao ponto mais alto da cobertura, excetu-
ando-se volumes de caixa d’água e casa de máquinas.

27. A construção principal e edícula obedecerão aos 
recuos mínimos obrigatórios descritos nas alíneas “a” 
a “f”, descritos abaixo:
a) recuo de frente: 3,00m (três metros), a partir do ali-
nhamento da unidade de uso exclusivo;
b) recuo de fundos: 1,50m (um metro e cinqüenta 



centímetros), para construções térreas e 2,00m (dois 
metros) para construções assobradadas, medidos da 
divisa de fundos;
c) recuos laterais: 
c1) para construções térreas: somatória de 3,00m (três 
metros) para as duas laterais, observado o mínimo de 
1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) em cada 
uma delas, medido da frente aos fundos;
c2) para construções assobradadas: somatória de 
4,00m (quatro metros) para as duas laterais, observa-
do o mínimo de 2,00m (dois metros) para cada uma 
delas, medido da frente aos fundos, quando houver ja-
nelas ou qualquer tipo de abertura; ou, somatória de 
3,50m (três metros e cinqüenta centímetros), desde 
que observado recuo mínimo em uma das laterais de 
1,50m (um metro e cinqüenta centímetro) onde não 
houver janelas ou qualquer tipo de abertura;
d) em que pese o preceito da alínea anterior, fica asse-
gurada a faculdade de se encostar a edificação em uma 
das laterais, desde que:
d1) observado o recuo mínimo de 2,00 (dois) metros 
na lateral oposta, medidos da frente aos fundos;
d2) não existam janelas ou qualquer outro meio de 
acesso ou de comunicação com a unidade vizinha.
e) encostada a edificação em uma das laterais, e ha-
vendo a necessidade de janelas para atender algum 
de seus compartimentos, essa exigência será atendida 
mediante a execução de poço de iluminação e ventila-
ção, com área mínima de 6,00 (seis) metros quadrados 
para edificações térreas e 10,00 (dez) metros quadra-
dos para construções assobradadas, observada, ainda, 
a largura mínima de 2,00 (dois) metros.
f) para iluminação de caixa de escada e compartimento 
sanitário, exige-se poço de iluminação, com área mí-
nima de 4,00 (quatro) metros quadrados, com largura 
mínima de 1,50 (um metro e cinqüenta centímetros).

28. Para as unidades de uso exclusivo de esquina, 
quando aplicados os recuos frontal e lateral, o raio de 
concordância entre estes dois segmentos é definido 
pela seguinte fórmula: RC = R – [(RF+RL) / 2] onde: RC 
= Raio de concordância, R = Raio da curva que define o 
alinhamento da unidade de uso exclusivo; RF = Recuo 
frontal; RL = Recuo lateral.

29.  Deve ser mantido um recuo não inferior a 2,00m 
(dois metros) entre a construção principal e a edícula, 
medidos da alvenaria, para construções térreas e asso-
bradadas.

30. O subsolo, assim como os demais pavimentos, deve 
atender aos recuos mínimos obrigatórios.

31. É permitida a construção de quiosque no fundo da 
área de uso exclusivo, observado o recuo mínimo de 
1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), em face 
de qualquer dos alinhamentos do terreno. O quiosque 
não pode ser fechado com alvenaria ou qualquer outro 
material de fechamento e ser interligado com as outras 
construções. O beiral não pode exceder a 0,80m (oi-
tenta centímetros) e a altura máxima é de 2,50m (dois 
metros e cinqüenta centímetros), medidos do piso aca-
bado até o beiral.

32. As áreas de uso exclusivo de esquina são conside-
radas com frente para a via de acesso indicada no res-
pectivo memorial descritivo, e a lateral que faz divisa 
com a via de acesso deverá, obrigatoriamente, respei-
tar o recuo mínimo de 2,00m (dois metros), em face 
da construção principal e da edícula, podendo sobres-
sair-se a este recuo somente o beiral de 0,80m (oitenta 
centímetros) das coberturas.

33. Para as piscina, hidro, ofurô e spa, os recuos míni-
mos obrigatórios são de 1,00m (um metro), medidos 
do alinhamento das divisas laterais e de fundos. Não 
é permitida a construção de piscina, hidro, spa e ofurô 
no recuo frontal.

34. A casa de máquinas deve obedecer aos mesmos re-
cuos da piscina, ou seja, recuo mínimo obrigatório de 
1,00m (um metro), sendo tolerada a execução sobre o 
recuo lateral e de fundos quando não houver conflito 
com a faixa de servidão da área de uso exclusivo do vi-
zinho. Para a liberação destes casos a INCORPORADO-
RA ou o CONDOMÍNIO deve ser consultado. Se a casa 
de máquinas tiver outra utilização além da principal, 
deve respeitar os recuos mínimos obrigatórios deter-
minados à construção principal e edícula.

35. Quando houver deck nas piscinas estes não pode-
rão ter seu nível elevado em relação ao pavimento tér-
reo, localizando-se no mesmo nível ou abaixo dele.

36. Para sauna o recuo mínimo é de 1,50m (um metro 
e cinqüenta centímetros) e a altura máxima de 2,50m 
(dois metros e cinqüenta centímetros). Os recuos são 
contados do alinhamento das divisas laterais e de fun-
do. Não é permitida a construção de sauna o recuo 
frontal.



37. É permitida a construção de espelhos d’água e fon-
tes no recuo frontal, com profundidade máxima de 
0,30m (trinta centímetros), desde que respeitado o re-
cuo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) das 
divisas laterais e do alinhamento frontal.

38. É permitida a construção de cascatas e ducha junto 
aos muros, desde que estas não ultrapassem a altura 
deles.

39. Todos os recuos mencionados são contados da al-
venaria até os alinhamentos ou das divisas laterais e 
fundos da área de uso exclusivo.

40. É permitida a construção de floreiras em balanço, 
dentro da área de recuo mínimo obrigatório, desde 
que não ultrapassem 0,40m (quarenta centímetros) 
nas laterais e 0,60m (sessenta centímetros) na frente 
e nos fundos.

41. Não é permitida a construção de sacadas ou varan-
das sobre os recuos.

42. Sobre os recuos mínimos obrigatórios não é per-
mitida a construção de churrasqueiras, fornos a lenha 
ou qualquer elemento construtivo que possa expelir 
fuligem ou resíduos.

43. O abrigo de gás, quando estiver sobre o recuo late-
ral, deverá estar encostado na edificação e ter a medi-
da necessária para abrigar, apenas, dois botijões. 

44. É permitida a construção de abrigo para automó-
veis, encostada em uma das divisas laterais, conside-
rando que ela atenda às especificações abaixo:
a) profundidade máxima do abrigo de 6,00m (seis me-
tros), medidos a partir do recuo obrigatório de 3,00m 
(três metros) da frente da área de uso exclusivo.
b) altura máxima do pé-direito de 3,00m (três metros) 
quando a laje de cobertura for em nível. Para cobertu-
ra inclinada, a altura do pé-direito no ponto mais baixo 
deve ser de 2,50m (dois metros e cinqüenta centíme-
tros), e na parte mais alta de 5,00m (cinco metros), 
medidos a partir do piso acabado.
c) sobre a cobertura do abrigo, na faixa de recuo late-
ral, é vedada a utilização, não sendo permitidos terra-
ços, por exemplo. É liberada a utilização da cobertura 
do abrigo sobre o recuo lateral somente para a instala-
ção de floreira.
d) para as unidades de esquina, é permitida a cons-

trução do abrigo de veículos voltado para a rua late-
ral, desde que respeitados os recuos das laterais e dos 
fundos.

45. Considera-se beiral a projeção do telhado existen-
te além da parede ou da estrutura que lhe dá susten-
tação, até o limite de 0,80m (oitenta centímetros). É 
considerada e computada como área construída a 
projeção do beiral que exceder os 0,80m (oitenta cen-
tímetros). Os beirais podem avançar sobre os recuos 
mínimos obrigatórios no máximo 0,80m (oitenta cen-
tímetros). Os COMPRADORES ficam obrigados a captar 
as águas pluviais através de calhas e condutores, dire-
cionando-as para a rede coletora da sua própria unida-
de de uso exclusivo.

46. É permitida a construção de pergolado sobre o re-
cuo 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 máxi-
ma de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), 
medidos do piso acabado até a face superior das pér-
golas. 

47. 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 0,10m (dez centímetros). 

48. Não é permitido pergolado sobre a faixa de recuo 
frontal e, nos casos das unidades de esquina, sobre o 
recuo lateral voltado para a rua. Sobre o pergolado, 
fica proibido qualquer tipo de cobertura, com exceção 
da cobertura vegetal.

49. O abrigo de medidores de água, telefone e TV a 
cabo, devem ser implantados no recuo frontal, obede-
cendo ao padrão e localização exigidos pelas Conces-
sionárias locais e definidos pela INCORPORADORA ou 
CONDOMÍNIO.

50. A caixa de entrada de energia elétrica deverá obe-
decer ao modelo padrão da Cia. Paulista de Força e 
Luz, tipo III (instalação ao tempo). 

51. A lixeira, caixa de correio e o filtro de água devem 
ser implantados no recuo frontal, obedecendo ao pa-
drão e localização exigidos pela INCORPORADORA ou 
CONDOMÍNIO.



52. Não é permitida a execução de qualquer tipo de 
poço nas unidades de uso exclusivo destinado a qual-
quer uso que não seja o estabelecido no Item 58.

53. É vedada a construção de muros ou gradis no ali-
nhamento frontal e dentro da faixa de recuo frontal 
obrigatória de 3,00m (três metros), até e inclusive nas 
divisas, da área de uso exclusivo. Nas divisas laterais, 
dentro da faixa de recuo frontal, é permitido o plantio 
de cerca viva ou sebe, com altura máxima de 1,00m 
(um metro). 

54. Após a faixa do recuo frontal pode ser executado o 
fechamento da área de uso exclusivo nas divisas late-
rais e de fundos, com muros ou gradis até a altura de 
2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), medidos 
a partir da cota de nível final, nas divisas. 

55. Nas áreas de uso exclusivo de esquina, o fechamen-
to da lateral que faz divisa com a calçada deve possuir a 
altura máxima de 2,50m (dois metros e cinqüenta cen-
tímetros), na extensão de 10,00m (dez metros), medi-
dos a partir da divisa dos fundos.

56. Os muros devem ser revestidos e pintados externa-
mente, podendo também receber cobertura vegetal. O 
acabamento dos muros com materiais aparentes deve 
ser submetido à aprovação da INCORPORADORA ou 
CONDOMÌNIO.

57. Não é permitida a compensação de alturas entre 
os muros de arrimo e de fechamento, nos casos onde 
a altura máxima permitida para cada um dos tipos não 
é utilizada. A altura deles será mensurada de forma in-
dependente.

58. Será obrigatória a instalação de poços de recepção 
de águas pluviais em cada área de uso exclusivo que 
receber a sua respectiva edificação, de modo a propi-
ciar a infiltração das águas de chuva, de acordo com as 
normas municipais.

59. As calçadas devem ser executadas e mantidas em 
perfeitas condições de circulação pelos proprietários 
da área de uso exclusivo ao término da construção. 
Toda a área da calçada dever ter inclinação máxima de 
3% em direção a guia, desobstruída e sem rampas ou 
degraus, pavimentada em material a ser definido pela 
INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO.

60. A calçada será do tipo “calçada verde”, ou seja, 
uma faixa de grama de 0,50m (cinqüenta centímetros) 
junto à guia, uma faixa contínua de piso intertravado 
de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), loca-
lizada no eixo da calçada, e outra faixa permeável de 
0,50m (cinqüenta centímetros) rente a divisa do imó-
vel. O intertravado deverá medir 20x10x6cm e ser na 
cor natural. O escoamento das águas pluviais será exe-
cutado através de canalização embutida nas calçadas 
e lançado na sarjeta. 

61. O calçamento no entorno da quadra de recreação 
central e da portaria será implantado pela INCORPO-
RADORA em placas de concreto e gramado. Nos de-
mais setores, os passeios serão regularizados com o 
plantio de grama.

62. Na divisa com as áreas de uso exclusivo, dentro da 
faixa de recuo frontal, deve ser mantida a topografia 
original da unidade de uso exclusivo. Os casos espe-
ciais devem ser submetidos à aprovação da INCOR-
PORADORA ou CONDOMÍNIO, que aprovará ou não, 
considerando o padrão urbanístico do Condomínio e a 
interferência na unidade vizinha.

63. A faixa de recuo frontal poderá ter nível natural 
alterado em relação ao nível da guia, desde que se-
jam executados taludes com inclinação máxima de 2:1 
(dois para um). Na divisa com as unidades de uso ex-
clusivo vizinhas, dentro da faixa de recuo frontal, deve 
ser mantida a topografia original. Os casos especiais 
devem ser submetidos à aprovação da VENDEDORA 
ou ASSOCIAÇÃO, que aprovará ou não, considerando 
o padrão urbanístico do condomínio e a interferência 
na unidade de uso exclusivo vizinha.

64. O CONDOMÍNIO, este por deliberação em Assem-
bleia Geral Extraordinária, poderá ampliar o rol das 
presentes restrições, em especial para melhor aten-
der às exigências de natureza urbanística e ambiental 
que inspiram o empreendimento.

II.3. NORMAS CONSTRUTIVAS.

65. As obras de terraplenagem, bem com os serviços 
de aterro e desaterro exigidos para o bom aproveita-
mento da área de uso exclusivo, podem somente ser 
iniciadas após o prévio e escrito consentimento da IN-
CORPORADORA ou CONDOMÍNIO.



66. Após a expedição de autorização pela INCORPORA-
DORA ou CONDOMÍNIO, pode ser construído um bar-
racão 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 45 (quarenta e cinco) dias, contados da expedição 
do documento mencionado, sendo expressamente ve-
dada a construção deste sobre a área da calçada.

67. Na execução de terraplenagem é obrigatória a 
construção de proteções contra erosão e assoreamen-
to das áreas de uso exclusivo lindeiras e da via pública.

68. Para o início das obras de construção da edifica-
ção, após a terraplanagem, a unidade de uso exclusivo 
deverá ser cercado com tapume em todo o períme-
tro. Durante todo o andamento da obra, os tapumes 
devem permanecer em bom estado de conservação, 
e devem receber manutenção e pintura sempre que 
necessário para garantir o fechamento e o padrão do 
condomínio. O tapume deve ser instalado nos limites 
da unidade de uso exclusivo e pode ser em madeira, 
chapas metálicas ou fibrocimento, com altura mínima 
de 2,20m (dois metros e vinte centímetros). Indepen-
dentemente do material utilizado, a face voltada para 
rua deve ser pintada de verde. O portão do tapume 
deve ser fechado com cadeado no período em que a 
obra não estiver em funcionamento.

69. As áreas de uso exclusivo se encontram demar-
cadas com piquetes. O posicionamento e integridade 
dos piquetes são de responsabilidade dos PROPRIETÁ-
RIO(S).

70. O(s) PROPRIETÁRIO(S) é (são) responsável(is) por 
providenciar e contratar os serviços pertinentes ao 
bom desenvolvimento da obra como levantamento 
planialtimétrico, sondagem, projetos estruturais, e ou-
tros que se fizerem necessários, garantindo a estabili-
dade construtiva, a segurança dos funcionários da obra 
e dos vizinhos

71. O(s) PROPRIETÁRIO(s) é (são) responsável(is) por 
solicitar as ligações de água e esgoto para a área de uso 
exclusivo ao órgão municipal responsável, bem como 
providenciar o hidrômetro e a estrutura necessária 
para a realização do serviço.

72. O(s) PROPRIETÁRIO(S), ou o(s) representante(s) da 
obra mediante procuração, é (são) responsável(is) por 

cadastrar junto a INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO os 
funcionários permanentes e eventuais (prestadores de 
serviços) para a autorização de acesso ao condomínio, 
bem como informar sobre a dispensa de funcionários 
para procedimentos de cancelamento da autorização.

73. As áreas de uso exclusivo não podem ser utilizadas 
como depósitos de materiais de qualquer espécie, sal-
vo os necessários à construção.

74. Toda e qualquer descarga ou depósito de ma-
teriais de qualquer espécie, seja pelo tempo que for, 
deve ser feita exclusivamente dentro da área exclusiva 
em construção, devendo o interessado providenciar, 
antecipadamente, o rebaixamento da guia por onde 
entram os veículos transportadores. 

75. Em casos excepcionais, os materiais de constru-
ção podem ser descarregados na calçada, em frente à 
obra, e devem ser recolhidos para o interior desta no 
prazo máximo de 6 (seis) horas, sendo para estes casos 
necessária a prévia anuência da INCORPORADORA ou 
CONDOMÍNIO.

76. Não é permitida a utilização das áreas de uso exclu-
sivo vizinhas como apoio à obra. 

77. As obras deverão ser executadas nos prazos esta-
belecidos no respectivo Alvará de Construção, sendo 
que na hipótese do referido prazo ultrapassar aquele 
fixado no Alvará, os COMPRADORES deverão tomar as 
providências necessárias à sua revalidação, sendo ve-
dada a continuidade da execução das obras enquanto 
não expedida revalidação e/ou novo Alvará.

78. No caso de paralisação da obra por prazo superior 
a 30 (trinta) dias, ou ainda, caso a obra, venha a ser 
executada com infração das diretrizes constantes desta 
Convenção, a Incorporadora ou o CONDOMÍNIO pode-
rão mandar demolir e/ou determinar a reconstrução 
da obra irregularmente modificada, cobrando do res-
pectivo condômino as devidas despesas, em favor da 
Incorporadora e/ou do CONDOMÍNIO.

79. Todos os materiais e recipientes que possam arma-
zenar água devem ser guardados em locais protegidos 
da chuva. Devem ainda fechar os vãos destinados às 
portas e janelas com tapume, manter a obra fechada 
em todo o perímetro, manter a obra fechada em todo 
o perímetro, conter os taludes e aterrar locais onde o 



acúmulo de água possa ocorrer, sempre em prol da se-
gurança e saúde pública.

80. As áreas de uso exclusivo, enquanto não utilizadas 
para a edificação de moradias, deverão ser gramadas, 
com conservação constante.

81. É proibido o acesso de veículos ou caminhões atra-
vés de outras unidades. 

82. Os fechamentos das laterais e dos fundos da unida-
de de uso exclusivo  podem ser substituídos por muros, 
considerando a racionalização e os custos da obra, des-
de que a execução deles ocorra no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de início desta. O restan-
te do perímetro, onde não é permitida a execução de 
fechamentos, faixa do recuo frontal e lateral (unidades 
de esquina), deve obrigatoriamente receber tapume.

83. O(s) PROPRIETÁRIO(S) é (são) responsável(is) por 
manter as vias de acesso à obra limpas, bem como as 
áreas de uso comum adjacentes, correndo por sua ex-
clusiva conta os riscos, ônus 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. Caso o condômi-
no não tome a providência ora estabelecida, poderá a 
INCORPORADORA ou o CONDOMÍNIO fazê-lo exigindo 
daquele os custos em que incorreu, acrescidos, a título 
de multa, de 100%.

84. Os entulhos ou quaisquer outros materiais descar-
tados devem ser depositados em caçamba localizada 
em frente à obra e removidos constantemente, evitan-
do transtornos aos vizinhos.

85. Os materiais agregados a serem utilizados na obra 
como areia, pedra e outros, devem ser depositados 
nas unidades de uso exclusivo e armazenados adequa-
damente em caixas ou baias, evitando sua dispersão 
para áreas externas à obra.

86. Em hipótese alguma podem ser utilizadas as calça-
das e vias de acesso para preparo de qualquer material 
destinado à construção, como argamassas e concreto.

87. Após a locação do gabarito da obra, o responsá-
vel técnico deve comunicar a INCORPORADORA ou ao 
CONDOMÍNIO para a realização de uma vistoria con-
junta obrigatória.

88. Em todos os procedimentos decorrentes do dispos-
to neste item, em especial o que envolve a substituição 
do projeto padrão referido no item 05, o CONDOMÍNIO 
atuará através do Síndico, auxiliado pela comissão de 
obras e/ou de profissional habilitado que vier a contra-
tar com a competência para examinar e emitir parecer 
sobre a matéria.

89. Durante a execução do segundo pavimento, quan-
do houver edificação na(s) unidade(s) de uso exclusivo 
vizinha(s), deve ser instalada tela fachadeira em todo o 
perímetro da edificação, a fim de evitar a dispersão e 
queda de resíduos e materiais para as áreas vizinhas.

90. Cumprirá ao Síndico, ouvido o representante da IN-
CORPORADORA, deliberar sobre os casos omissos rela-
cionados com a matéria tratada no presente Capítulo.

II.4. OBRIGAÇÕES GERAIS.

91. É proibida a instalação de letreiros e anúncios de 
qualquer natureza nas unidades de uso exclusivo, ex-
ceto aqueles que identifiquem o profissional respon-
sável 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 
INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO pode proceder à 
sumária retirada dos anúncios que violarem esta cláu-
sula.

92. Para a afixação de anúncios comerciais ou informa-
tivos, a INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO disponibi-
lizará, na portaria ou em local visível a ser definido, um 
quadro de avisos.

93. Não serão permitidas as instalações de depen-
dências destinadas à criação de animais, tais como 
galinheiros, cocheiras, chiqueiros e outros. 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 incô-
modos inerentes a esta prática.

94. É expressamente proibido estacionar nas vias de 
acesso e avenidas do CONDOMÍNIO, permanentemen-
te, veículos de carga ou utilitários.

95. Para o mais adequado aproveitamento da área de 
uso exclusivo a montante, fica(m) o(s) proprietários(s) 



das áreas de uso exclusivo a jusante, obrigado(s) a con-
ceder(em) servidão de passagem para a instalação da 
rede de águas pluviais e esgoto, nos recuos de fundos 
ou lateral, caso a área de uso exclusivo do vizinho pos-
sua o desnível do perfil original com queda para os fun-
dos e necessite desta servidão para o escoamento à 
rede pública. 

96. Os COMPRADORES de unidades exclusivas à ju-
sante são obrigados a conceder servidão de passagem 
para a instalação da rede de águas pluviais e esgoto 
nos recuos de fundo ou lateral, caso a unidade de uso 
exclusivo possua o desnível do perfil original com que-
da para os fundos e necessite desta servidão para o 
escoamento à rede pública. Esta servidão de passagem 
deve possuir uma faixa, de no mínimo, 1,00m (um).

97. Caso a construção na unidade exclusiva que cederá 
a servidão de passagem ao vizinho comece antes da 
construção na unidade que a utilizará, o proprietário 
do imóvel em obra deverá comunicar o proprietário 
do imóvel vizinho e solicitar que o mesmo execute as 
instalações necessárias para servidão, no prazo máxi-
mo de 30 (trinta) dias. Caso o proprietário do imóvel 
a montante não execute as instalações necessárias no 
prazo determinado, o proprietário do imóvel à jusante 
poderá executar a faixa sanitária com a rede de esgoto 
e de águas pluviais destinadas ao imóvel vizinho e, pos-
teriormente, cobrar do proprietário do imóvel a mon-
tante o valor gasto com a execução da servidão. Esse 
mesmo proprietário fica obrigado a reembolsar o valor, 
sendo que a liberação da sua obra ficará condicionada 
ao pagamento dessa despesa.

98. A caixa de ligação de esgoto deve atender a duas 
unidades, obedecendo ao padrão do croqui a ser for-
necido pela INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO quan-
do da elaboração do projeto. É obrigatória, a indicação 
em projeto, das tubulações de águas pluviais e esgoto 
destinado à servidão de passagem. O diâmetro mínimo 
das tubulações é de 150mm (cento e cinquenta milí-
metros) para a captação de águas pluviais e 100mm 
(cem milímetros) para a de esgoto.

99. Quando houver pavimento abaixo do nível da rua 
(subsolo), o(s) COMPRADOR(ES) deve(m) tomar as me-
didas necessárias para o escoamento adequado das 
águas pluviais e esgoto.

100. Será obrigatória a indicação das tubulações de 

água pluvial e de esgoto no projeto destinadas à servi-
dão de passagem.

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

102. O esgoto deve ser interligado à rede executada 
para esta finalidade.

103. Os locais destinados aos animais domésticos de-
vem, obrigatoriamente, possuir interligação com a 
rede de esgotos, sendo proibida a utilização da rede 
de águas pluviais para interligação deste local.

104. As ligações externas de energia elétrica, telefo-
nes, interfones, etc. são obrigatoriamente subterrâne-
as, no trecho compreendido entre a via de acesso e a 
construção principal.

105. O(s) COMPRADOR(ES) deve(m) solicitar as liga-
ções 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 li-
berada mediante autorização por escrito do(s) COM-
PRADOR(ES) cedente(s).

106 Não serão aprovados projetos de residências cujo 
sistema construtivo seja pré-fabricado. 

107. Ao término da obra, o(s) COMPRADOR(ES) deve(m) 
comunicar a INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO para 
a realização de vistoria final. O(s) COMPRADOR(ES) de-
ve(m) também solicitar junto ao órgão Municipal com-
petente a emissão do visto de conclusão (Habite-se) e 
apresentar a INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO uma 
cópia, para a liberação da ocupação da edificação.

108. A INCORPORADORA ou CONDOMÍNIO pode esti-
pular horários para o funcionamento das obras quan-
do houver moradores no Condomínio. O(s) COMPRA-
DOR(ES) das obras deve(m) ser avisado(s) com o prazo 
mínimo de 15 dias corridos sobre esta decisão para as 
providências necessárias. É obrigatório o cumprimen-
to do horário estipulado.

109. Será permitida a construção de uma residência 
unifamiliar sobre mais de uma área de uso exclusivo, 
que deve receber para sua identificação todos os nú-
meros a ela correspondentes.



110. No aproveitamento de duas ou mais áreas de uso 
exclusivo, sempre para a construção de uma única re-
sidência unifamiliar prevalecerá, para efeito da aplica-
ção das restrições urbanísticas, o perímetro dessas uni-
dades então reunidas, como se de uma única unidade 
se tratasse.

111. Quando houver sobra de material oriundo de es-
cavações ou de material importado, esta deverá ser 
removida para fora do empreendimento no prazo má-
ximo de 7 (sete) dias. 

112. Quando houver emprego de muro de arrimo será 
este revestido com cobertura vegetal de forma a pre-
servar o visual verde do empreendimento, mormente 
para harmonizar-se com a eventual implantação de 
sebe ou cerca viva. Qualquer outra modalidade de re-
vestimento deverá ser submetida à aprovação da IN-
CORPORADORA ou CONDOMÍNIO que manifestará sua 
decisão por escrito.

113. Os condôminos proprietários se responsabilizarão 
a qualquer tempo e a qualquer título perante o CON-
DOMÍNIO, por todos os atos e ações do construtor por 
ele contratado e seus empregados na área do CONDO-
MÍNIO, sem restrições à natureza desses atos ou des-
sas ações, e ficará obrigado a indenizar o CONDOMÍ-
NIO e/ou a qualquer dos condôminos pelos danos de 
qualquer natureza, decorrentes desses atos ou ações.

114. Os condôminos proprietários ficarão obrigados a 
retirar, imediatamente, qualquer embargo ou onera-
ção, que devido a qualquer ato ou omissão por parte de 
seus contratados, construtor, empreiteiro, fornecedor 
ou empregado, seja requerido contra o CONDOMÍNIO, 
bem como a indenizar e isentá-lo da responsabilidade 
relativa a todo o prejuízo e despesas resultantes de tal 
embargo ou ônus, inclusive despesas processuais e ho-
norários de advogados.

115. Os condôminos proprietários indenizarão, de-
fenderão e isentarão o CONDOMÍNIO e os seus con-
dôminos, empregados  e agentes, de e contra toda e 
qualquer reivindicação e exigência, seja de que natu-
reza for (inclusive, mas sem limitação da generalidade 
do quanto retro mencionado, reclamações por danos 
emergentes e danos nos bens do CONDOMÍNIO e dos 
condôminos, inclusive custos, despesas processuais, 
honorários de advogados e responsabilidades assumi-
das em relação às referidas reivindicações e exigências, 

decorrentes de lesão ou morte de qualquer pessoa ou 
dano material de qualquer natureza, em bem perten-
cente a quem quer que seja, causado no todo ou em 
parte pelos atos ou omissões dos condôminos proprie-
tários, funcionários, construtor, empreiteiro, de qual-
quer  fornecedor de materiais, ou de qualquer outra 
pessoa, direta ou indiretamente empregada por eles, 
enquanto relacionados com a execução da obra, ou 
em qualquer atividade associada ou relacionada com 
a mesma.

116. Os condôminos proprietários ficarão obrigados 
a dar ciência deste instrumento aos seus funcionários 
construtor, empreiteiro e empregados envolvidos na 
sua obra.

III. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

117. O “CONDOMÍNIO VILLAGE SÃO CARLOS IV”, uma 
vez instituído na conformidade das disposições cons-
tantes do respectivo Memorial de Incorporação e re-
gulado pelas disposições constantes na presente Con-
venção de Condomínio, destina-se exclusivamente a 
edificações de moradias unifamiliares. 

118. Os condôminos ao edificarem prédios residen-
ciais em áreas de uso exclusivo, observarão a legisla-
ção de regência e, em especial, as contidas nesta Con-
venção de Condomínio e respectivo Regulamento de 
Restrições Construtivas Convencionais, sujeitando-se 
os infratores às cominações legais, em especial, às im-
postas por esta Convenção.

119. A VENDEDORA ou o CONDOMÍNIO poderá rea-
lizar inspeções em qualquer obra em andamento ou 
paralisada dentro do empreendimento sempre que 
entender necessário e sem necessidade de comuni-
cação prévia, visando o cumprimento das obrigações 
contratuais e deste Regulamento.

120. Constam dos projetos, memoriais e demais ele-
mentos informadores do “CONDOMÍNIO VILLAGE SÃO 
CARLOS IV”, devidamente aprovado pela Prefeitura 
Municipal de São Carlos e arquivado no Cartório de 
Registro de Imóveis, todas as diretrizes, posturas e in-
formações, que deverão ser observadas pelos condô-
minos que fizerem edificar ou instalar nas áreas de uso 
exclusivo.



VILLAGE IV SÃO CARLOS
Projeto padrão - unidade autônoma

OBSERVAÇÕES:
1- O PROJETO ATENDERÁ NA ÍNTEGRA, AS EXIGÊNCIAS DA LEI 15.958/2011 - 
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS;
2. O PROJETO ATENDERÁ A LEI 13.691/05 PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 
SÃO CARLOS;
3. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS;
4. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL;
5. AS ÁREAS MOLHADAS POSSUIRÃO REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO;
6. NOS COMPARTIMENTOS SEM ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL 
SERÃO UTILIZADOS ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS;
7. PROJETO BÁSICO A SER UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES AUTÔNOMAS;
8. NA IMPLANTAÇÃO DESTE PROJETO EM QUALQUER QUE SEJA A UNIDADE, 
OBSERVAR-SE:
a) Recuos mínimos obrigatórios:
- RECUO DE FRENTE: 3,00m, a partir do alinhamento da unidade de uso 
exclusivo;
- RECUO DE FUNDOS: 1,50m, para construções térreas e 2,00m para 
construções assobradadas, medidos da divisa de fundos;

- RECUOS LATERAIS: para construções térreas: somatória de 3,00m para as 
duas laterais, observado o mínimo de 1,50m em cada uma delas, medido da 
frente aos fundos. Para construções assobradadas: somatória de 4,00m para 
as duas laterais, observado o mínimo de 2,00m para cada uma delas, medidos 
da frente aos fundos, quando houver janelas ou qualquer tipo de abertura; ou, 
somatória de 3,50m, desde que observado recuo mínimo em uma das laterais 
de 1,50m onde não houver janelas ou qualquer tipo de abertura. Também é 
possível encostar a edificação em uma das laterais, desde que observado o 
recuo mínimo de 2,00m na lateral oposta, medidos da frente aos fundos;
b) A área livre é o resultado obtido pela subtração da área da projeção da 
construção na área do Terreno da Unidade. 
Área Livre (m2) = Área da Unidade (m2) – Área da Projeção da Construção.
9. CÁLCULO PARA O POÇO DE INFILTRAÇÃO:
Deve seguir o prescrito no artigo 79 da Lei 15.958/2011 - Código de Obras e 
Edificações do Município de São Carlos. Construção de reservatório de detenção 
e retenção ligado ao sistema de drenagem ou sistema equivalente, o volume do 
reservatório deverá ser calculado na razão de 5 l (cinco litros) para cada metro 
quadrado impermeabilizado do terreno.
Nos casos em que a área impermeabilizada seja menor que 50% (cinquenta por 
cento) será dispensada a construção do reservatório.

Coeficientes Urbanísticos a serem respeitados:
C.O. (Coeficiente de Ocupação) = MÁXIMO 60%
C.A. ( Coeficiente de Aproveitamento): MÁXIMO 1,4
respeitando-se cumulativamente o CO, CP, números de
pavimentos e os recuos obrigatórios.
C.P. (Coeficiente de Permeabilidade): MÍNIMO 20%

LEI 15.958/2011 - ART. 63.
I. Declaramos que a aprovação do projeto não implica o 
reconhecimento, por parte da prefeitura, do direito de 
propriedade do terreno.

II. Declaramos que a execução da obra obedecerá ao deposto 
no código de obras de edificações e demais normas 
pertinentes, e que qualquer alteração ou irregularidade que 
impeça a concessão do certificado de conclusão da obra ou 
“Habite-se” será de inteira responsabilidade do proprietário 
e do responsável técnico pela execução.
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de 1,50m onde não houver janelas ou qualquer tipo de abertura. Também é 
possível encostar a edificação em uma das laterais, desde que observado o 
recuo mínimo de 2,00m na lateral oposta, medidos da frente aos fundos;
b) A área livre é o resultado obtido pela subtração da área da projeção da 
construção na área do Terreno da Unidade. 
Área Livre (m2) = Área da Unidade (m2) – Área da Projeção da Construção.
9. CÁLCULO PARA O POÇO DE INFILTRAÇÃO:
Deve seguir o prescrito no artigo 79 da Lei 15.958/2011 - Código de Obras e 
Edificações do Município de São Carlos. Construção de reservatório de detenção 
e retenção ligado ao sistema de drenagem ou sistema equivalente, o volume do 
reservatório deverá ser calculado na razão de 5 l (cinco litros) para cada metro 
quadrado impermeabilizado do terreno.
Nos casos em que a área impermeabilizada seja menor que 50% (cinquenta por 
cento) será dispensada a construção do reservatório.

Coeficientes Urbanísticos a serem respeitados:
C.O. (Coeficiente de Ocupação) = MÁXIMO 60%
C.A. ( Coeficiente de Aproveitamento): MÁXIMO 1,4
respeitando-se cumulativamente o CO, CP, números de
pavimentos e os recuos obrigatórios.
C.P. (Coeficiente de Permeabilidade): MÍNIMO 20%

LEI 15.958/2011 - ART. 63.
I. Declaramos que a aprovação do projeto não implica o 
reconhecimento, por parte da prefeitura, do direito de 
propriedade do terreno.

II. Declaramos que a execução da obra obedecerá ao deposto 
no código de obras de edificações e demais normas 
pertinentes, e que qualquer alteração ou irregularidade que 
impeça a concessão do certificado de conclusão da obra ou 
“Habite-se” será de inteira responsabilidade do proprietário 
e do responsável técnico pela execução.


