
BARULHO

Viver com harmonia depende do bom senso de cada
condômino, e no que se refere ao barulho os cuidados devem
ser maiores :

Tenha o maior cuidado ao fechar a porta, mover os móveis,
andar com sapatos com tacos, sons da televisão e rádio, e ao
utilizar equipamentos que emitem sons estridentes entre
outros. .

Lembre-se que as lajes do edifício
geralmente não possuem revestimento
acústico e permitem a passagem de grande
parte dos ruídos.

Mesmo fora do período noturno, a legislação brasileira
garante o direito ao sossego a todos os
cidadãos, por isso também há limites para
emissão sonora durante o dia.

O condômino que desrespeitar a Lei do
Silêncio, estará sujeito a advertência e, em caso de
reincidência, poderá ser multado conforme estabelecido em
Convenção ou Regimento Interno.

Sede própria

Av. do Estado, Nº 4.006, Centro

Balneário Camboriú - SC / CEP.: 88338-068

Fone: (47) 3367-0333 / 3361-7291

E-mail: condominio@activa.cnt.br

Site: www.activa.cnt.br

CRC/SC 6.353



1) Todos  os  condôminos devem o horário de silêncio entre as

;

colaborar e respeitar 22:00

horas e as 07:00 horas

3) Lembre-se  que  as  lajes  do  edifício geralmente

não possuem revestimento acústico e permitem a passagem de grande parte dos ruídos;

5) O condômino que desrespeitar a Lei do silêncio, estará

sujeito a advertência e,  em  caso  de reincidência, será multado

conforme previsto nos estatutos do condomínio.

2) Mesmo fora desse período, a legislação brasileira

garante o direito ao sossego a todos os cidadãos,

por isso também há limites para a emissão sonora

durante o dia;

4) Tomar maior cuidado ao fechar a porta, mover os móveis,

andar  com  sapatos  com  tacos, sons da televisão e rádio, e ao

utilizar equipamentos que imitem sons estridentes e etc;
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