
 
CONDOMÍNIO HORIZONTAL RESIDENCIAL LAGOONVILLE 

 
Dispõe sobre medidas de enfrentamento ao CoronaVírus (COVID-19) 

 
O SÍNDICO DO CONDOMÍNIO HORIZONTAL RESIDENCIAL LAGOONVILLE, no uso das atribuições que lhe 
conferem a legislação vigente, convenção e regimento interno deste condomínio e ainda, CONSIDERANDO: 

 
 A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19);  

 A Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19);  

 A Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);  

 O fato de a OMS ter declarado, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus 
(COVID-19) caracteriza pandemia;  

 A taxa de mortalidade do COVID-19, maior entre idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas;  

 As recomendações a serem adotadas para a prevenção da infecção por coronavírus (COVID-19), 
conforme OMS e Ministério da Saúde;  

 O Art. 1.336 do Código Civil, são deveres do condômino: IV - dar às suas partes a mesma destinação que 
tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos 
possuidores, ou aos bons costumes;  

 O Art. 1.348 do Código Civil, compete ao síndico (a): V - diligenciar a conservação e a guarda das partes 
comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores.  

 Recomendação do sindicato da habitação;  

 A aprovação da maioria do corpo direto deste condomínio.  
 
RESOLVE:  
 
a) Expedir a presente, estabelecendo medidas de enfrentamento ao CoronaVírus (COVID-19);  
 
b) Interditar e cancelar todas as reservas de SALÃO DE FESTAS, SALÃO DE JOGOS, SALÃO DA ACADEMIA, 
SALÃO DA CONVENIÊNCIA, QUIOSQUES, QUADRAS, LAGOS e demais áreas que possam haver aglomeração;  
 
c) Recomendamos que reduzam o número de visitantes, e quando necessário se dirigir imediatamente a 
unidade, não permanecendo nas áreas comuns;  
 
d) O descumprimento das medidas aqui estabelecidas acarretará a responsabilização, nos termos previstos no 
Regimento Interno e os casos omissos neste comunicado serão resolvidos pelo Corpo Diretivo;  
 
e) Esta medida entra em vigor nesta data de vigorará, a princípio, por 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogada 
caso perdure além deste prazo a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente 
do CoronaVírus (COVID-19).  
 
 

Contamos com a colaboração imediata de todos. 
  

Visconde do Rio Branco, 06 de Abril de 2020. 
 
 
 

GUSTAVO GALVÃO MARTINS DE DEUS 
Síndico 


