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Normas e procedimentos para proporcionar maior segurança 
aos moradores, associados e convidados do                     

CLUBE DE CAMPO FAZENDA 
 

CUIDADOS NA PORTARIA 
 

Art. 1º - A Portaria é o principal ponto de segurança do Clube de Campo Fazenda, 
pois por ela circulam todas as pessoas, materiais e veículos que entram ou saem de 
forma regular, portanto: 

a) - O porteiro tem por função normal controlar essa circulação através da 
identificação de pessoas e de veículos. 

b) - A portaria deverá estar sempre fechada, e localizada dentro dos limites do 
condomínio, não devendo avançar em área externa, devendo fiscalizar os porta-malas 
de veículos suspeitos. 

c) – O porteiro deverá permanecer sempre em seu posto de trabalho, evitando 
deslocar-se para prestar serviços particulares a condôminos, mesmo que seja na área 
do condomínio; 

d) - Durante à noite, deverá manter o interior da portaria com pouca luz. O exterior 
deverá estar bem iluminado, tendo sempre à mão a lista de telefones úteis. 

e) - Se houver sistema de CFTV em seu posto de serviço, é importante dar 
atenção aos monitores, não se distraindo a ponto de prejudicar o trabalho; 

f) - Não deverá assistir TV na portaria durante o serviço, bem como evitar uso de 
rádio em volume alto; 

g) - Dominar o manejo dos equipamentos que estão sob sua responsabilidade, é 
obrigação do porteiro. 

 
SEGURANÇA INTERNA 

 
Art. 2º - A segurança interna será feita por meios próprios e/ou através de 

contratos terceirizados, com empresas qualificadas e idôneas, destinando-se a 
preservação dos bens móveis e imóveis da entidade e os bens imóveis dos cessionários, 
assim compreendidos na sua parte externa e, também, a manutenção da ordem para 
proteção dos associados. 
 Parágrafo Único: Em hipótese alguma o Clube de Campo Fazenda poderá ser 
responsabilizado por furtos, roubos ou danos a bens móveis ou imóveis de propriedade 
de cessionários, subtraídos ou danificados. 
 

Art. 3º - Compete à segurança: 
 a) – Observar e patrulhar os perímetros designados 
           b) – Reter veículos e pessoas que adentrem ao clube sem a devida identificação 
e autorização; 
  c) – Fiscalizar áreas de interesse da entidade, verificando se estão em ordem e 
protegidas; 
  d) – Executar serviço de escolta, quando necessário ou determinado; 
  e) – Agir dentro das necessidades em situações que afetem a segurança e/ou 
sossego dos demais associados, tais como: Som alto nos veículos ou nos imóveis, 
veículos em velocidade incompatível com segurança, algazarra, acidentes, incêndios, 
sabotagens, vandalismos, etc.; 
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   f) – Registrar todas as ocorrências em livro próprio comunicando-se ao diretor 
responsável, o qual tomará as devidas providências e encaminhará à Comissão de 
Sindicância quando necessário. 
 

ASSOCIADOS MORADORES 
 

Art. 4º - Os associados moradores do Clube de Campo Fazenda, mediante a 
utilização de cartão magnético, terão exclusividade de uma entrada, entretanto não ficam 
dispensados da apresentação dos documentos pessoais quando solicitados. 

a) - A abertura da catraca eletrônica por meio do cartão magnético será bloqueada 
em caso de inadimplência do associado com as taxas e ou descumprimento de 
obrigações perante a entidade; 

b) - O associado que não portar o cartão eletrônico ou ter a entrada bloqueada no 
uso deste, obrigatoriamente deverá identificar-se, bem como seus dependentes e 
convidados, mediante a apresentação da carteira social e documentos pessoais. 

c) - O cartão de acesso somente poderá ser utilizado pelo seu titular, sendo o 
mesmo de uso pessoal e intransferível; 

Art. 5º - Todo veículo ao se aproximar do portão de acesso, deverá manter 
somente acesas as lanternas, bem como a luz interna e o vidro baixado para 
identificação do motorista e seus ocupantes. O condutor de motocicleta e seu carona 
deverão retirar o capacete para melhor identificação. 

Art. 6º - Os moradores deverão encaminhar, a secretaria, obrigatoriamente a cada 
06 (seis) meses, uma relação atualizada das pessoas residentes e funcionários 
permanentes e eventuais (domésticas, diaristas, prestadores de serviços, etc.) em sua 
unidade, para melhor controle da segurança e confecção de cadastro populacional da 
Entidade.  

 
 VISITANTES OU CONVIDADOS DE MORADORES 

 
Art. 7º Entende-se por visitantes ou convidados as pessoas que fazem parte do 

convívio dos moradores, como amigos e conhecidos que frequentem suas casas.  
 a) - Somente será permitido o acesso de visitantes ou convidados, autorizados 

previamente pelo associado titular ou seu cônjuge, sendo que seu acesso dar-se-á pelo 
portão central, após sua identificação. 

 b) - Sendo visitantes os pais e/ou filhos dos moradores, os mesmos deverão estar 
cadastrados e autorizados pelo morador para liberação automática de sua entrada. 

 c) - Os convidados acompanhados pelo morador terão acesso ao Clube, desde 
que seja dada a autorização, mesmo que verbal, ao porteiro, que os identificará. 

Art. 8º Nos casos de dúvida sobre a identidade da visita ou convidado, o morador 
deverá dirigir-se à portaria para reconhecimento pessoal ou pelo sistema das câmaras 
instaladas na portaria. 

Parágrafo Único: O associado ficará responsável por qualquer infração ou danos 
causados por seus convidados ou visitantes, devendo repará-los de imediato, junto aos 
cofres da entidade. 
 

CONVIDADOS DE ASSOCIADOS NÃO MORADORES 
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 Art. 9º Os associados não moradores, poderão trazer até 05 cinco convidados por 
mês, mediante pagamento de taxa individual estipulada pela Diretoria Executiva com 
anuência do Conselho Deliberativo. 
 a)  A entrada de convidados somente poderá ser autorizada pelo associado titular 
ou seu cônjuge, mediante comunicação prévia na Secretaria do Clube, que verificará a 
situação cadastral e financeira do associado. 

a) Os associados de qualquer categoria, que estejam inadimplentes com os 
cofres da entidade não poderão autorizar a entrada de convidados. 

c) O associado ficará responsável por qualquer infração ou danos causados por 
seus convidados, devendo repará-los de imediato, junto aos cofres da entidade. 
 

 PRESTADORES DE SERVIÇO 
 

Art. 10 Prestadores de serviços são profissionais autônomos ou empregados que 
colocam seus serviços à disposição dos moradores, em caráter eventual ou temporário. 

a) – Antes de iniciar qualquer obra ou reforma, o associado deverá solicitar 
autorização, preenchendo o formulário próprio existente na secretaria. Os moradores 
deverão tomar as devidas cautelas quando da contratação de prestadores de serviços. 

b) - Na contratação dessas pessoas, principalmente os de caráter eventual ou 
temporário, deverá ser exigido do candidato o atestado de idoneidade. A secretaria ficará 
encarregada de orientar tal procedimento, fornecendo um crachá para o prestador de 
serviços. 

§ 1º: O morador que utilizar de serviços de prestadores, é responsável por todos 
os atos negativos praticados por este enquanto no interior da entidade, incluídos aí os 
bens móveis e imóveis da entidade e dos associados. 

§ 2º: O crachá deverá ser entregue pelo porteiro ao prestador de serviços, 
diariamente, na entrada do Clube e recolhido na sua saída. 

 
Art.11 Não será permitida a entrada no Clube de quaisquer empregados 

acompanhados de pessoas estranhas. 
Parágrafo Único: Os profissionais somente poderão prestar seus serviços na 

ausência do morador, quando tiverem autorização, por escrito, do morador e anuência 
da Entidade. 
 

Art. 12 Fica determinado que, o morador ao demitir seu empregado ou ao término 
do serviço executado, deverá comunicar imediatamente a secretaria, por escrito, para 
fins de atualização de cadastro e proibição de acesso às dependências do Clube. 
 

Art. 13 Os moradores deverão observar o horário estipulado no Regimento 
Interno, para a realização de tais serviços. 

Parágrafo Único: Somente em casos de emergências inadiáveis será autorizado, 
desde que cientificado a Diretoria, o atendimento fora do horário estipulado. 
 

Art. 14 Durante o período da obra, de edificação ou de reforma, deverão ser 
obedecidos os seguintes horários referentes à mão-de-obra: 
 I - De 2ª à 6ª feira- das 7 horas às 17 horas; 
 II - Aos Sábados das 8 horas às 12 horas; 
 III – Vedado os trabalhos aos domingos e feriados; 
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Art. 15 Deverão ser adotadas as mesmas normas para os prestadores que 
realizam serviços para o Clube, devendo possuir autorização expressa da Diretoria. 
 

 ENTREGADORES DE MERCADORIAS 
 

Art. 16 Os entregadores de mercadorias são profissionais autônomos ou 
empregados de empresas terceirizadas que realizam entregas de mercadorias diversas. 

a) - A identificação do entregador deverá ser feita com o mesmo no lado externo 
do condomínio e não será permitida sua entrada, caso não apresente ao porteiro os 
documentos solicitados. 

c) - Jamais permitir que o entregador leve pessoalmente a encomenda até a 
residência sem a autorização do morador; 

d) - Para entrada ou saída de mudanças ou de qualquer mobiliário, o morador 
deverá solicitar autorização prévia, junto à secretaria do Clube, informando data e 
horário; 

 
Art. 17 Horário permitido para entrada de caminhões para entrega de mercadorias 

ou materiais de construção: 
 a) de 2ª à 6ª feira- das 8 horas às 17 horas; 
 b) aos Sábados- das 8 horas às 12 horas; 

c) vedado entrada para entregas de materiais aos domingos e feriados. 
 

Art. 18 As entregas de pequeno ou médio volume, desde que não seja produto 
perecível, poderão ser entregues na secretaria dentro do horário de expediente, 
mediante protocolo. 

Parágrafo Único. Os porteiros não poderão se ausentar da portaria para 
prestarem quaisquer tipos de serviços de cunho particular aos moradores inclusive para 
entregas de mercadorias, revistas ou jornais. 
 

 CONDUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
 

Art. 19 A Diretoria do Clube de Campo Fazenda delimitará as vias de circulação 
de veículos na área do Clube, podendo determinar mãos de direção, impedimentos de 
trânsito, áreas de estacionamento e limites de velocidade, de acordo com as 
necessidades e interesses da comunidade, cuidando da sinalização adequada, prevista 
no Código de Trânsito Brasileiro; 

Parágrafo Único: Os veículos automotores utilizados pelos associados serão 
cadastrados e os demais serão identificados e registrados na sua entrada e saída do 
Clube. 
 
 Art. 20 Por motivo de segurança, não será permitido o estacionamento de 
caminhões, caminhonetes, ônibus ou micro-ônibus, pertencentes a associados ou 
moradores, em área comum, nas dependências da entidade.  
 

Art. 21 - As contravenções ao Código de Trânsito Brasileiro e/ou ao estabelecido 
neste Regimento serão consideradas infrações, tanto para fins de regulamentação e 
penalidades do Clube de Campo Fazenda quanto para fins de comunicação à autoridade 
Policial. 
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Art. 22 - Em caso de acidente de trânsito com vítima, a segurança interna deverá 
de imediato, providenciar o socorro através de comunicado ao SAMU, preservando a 
imobilidade da vítima, quando o caso requer, comunicando ainda a autoridade policial, 
para as providencias legais cabíveis, e, não havendo vítimas, caberá às partes notificar 
a autoridade policial, para efeito de responsabilidade civil, sendo que nas duas hipóteses 
o registro interno dos fatos é obrigatório; 
 Parágrafo Único: Nos acidentes com vítima, a segurança interna providenciará 
para que o local do fato seja preservado, no aguardo do socorro e da autoridade policial; 
 

REALIZAÇÃO DE FESTAS NOS IMÓVEIS OU NOS SALÕES 
 

Art. 23 Os moradores ao realizarem festas, deverão observar o disposto nas 
Normas Internas do Clube. 

a) - Os associados deverão enviar a relação de convidados à secretaria, no prazo 
de 48 horas antecedentes ao evento, a qual será encaminhada à portaria para controle 
e conferência dos convidados.  

b) - Não será permitida a entrada de pessoas que não constarem na relação e não 
forem autorizadas pessoalmente pelo morador. 

C) - Tomar os devidos cuidados para que o uso de som ou algazarras possam 
incomodar os demais associados, independentemente do horário. 

 
Art. 24 Quando a festa for realizada em um dos salões de festas, na solicitação 

de reserva o morador deverá especificar, por escrito, o horário de início e o provável 
término do evento, bem como o número de convidados, sempre observando o estipulado 
no Regulamento Interno do CCF. 

 
 MODO DE AGIR DOS LADRÕES 

 
Art. 25 Os infratores da lei atualmente têm utilizado os mais diversos ardis para 

entrar nos condomínios com a finalidade de cometerem algum tipo de delito contra seus 
moradores e, os fatos demonstram, que em 90% das ocorrências de roubo em 
condomínios, os assaltantes entraram pela portaria, ou seja, de alguma forma burlaram 
ou violaram o sistema de segurança montado, ludibriando principalmente o porteiro de 
serviço. 

a) - Saltando os muros e cercas de propriedades vizinhas, em locais vulneráveis 
e fora da visibilidade do porteiro ou segurança; 

b) - Pela portaria travestidos de prestadores de serviço da Telesp, Sabesp, 
Comgás, Eletropaulo, eletricistas, encanadores, entregadores de pizza e encomendas, 
etc.; 

c) - Passando-se por comprador de imóvel, ludibriando o porteiro, sob a alegação 
de ter que olhar, a fim de fazer uma avaliação; 

d) - Tocando a buzina, fazendo gestos ou piscando os faróis do veículo defronte 
a portaria para que o porteiro o abra a cancela de forma inocente; 

e) - Pelo uso de artimanha junto ao porteiro, dizendo a este que veio buscar uma 
TV, carro, sofá, etc., do morador, exibindo, até mesmo, bilhete e telefone do condômino 
para verificação; 

f) - Passando-se por amigo de moradores ou ainda se dizendo vizinho a fim de 
acompanhar o morador e enganar o porteiro; 

g) - Apresentando-se como entregador de cesta de café da manhã, flores, 
encomendas em geral, bem como entregador de jornais e revistas durante a noite; 
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h) - Apresentando-se como Funcionários Públicos, querendo forçar a entrada no 
condomínio sem se identificar; 

i) - Por ação violenta de surpresa, com quadrilhas especializadas em tais delitos. 
 

SITUAÇÕES QUE LEVANTAM SUSPEITAS 
 

Art. 26 - Verificaremos, a seguir, situações em que as pessoas podem estar em 
atitude suspeita e que demandam observação minuciosa por parte dos porteiros e da 
segurança. 

a) Pessoas paradas estranhamente no lado de fora do Clube, lendo jornal ou 
andando vagarosamente próximas ao condomínio, observando-o atentamente; 

b) - Indivíduos que permaneçam parados em ponto de ônibus, sem tomar nenhum 
deles; 

c) - Pessoas que demonstrem nervosismo sem motivo aparente; 
d) - Aparentes funcionários da Companhia Telefônica, de Água e Esgoto, de 

Energia Elétrica, de entrega de Gás, etc., que simulam consertos a serem executados; 
e) - Indivíduos fazendo aparentes consertos demorados em automóveis próximos 

à entrada do condomínio; 
f) - Pessoas que estejam de carro, motocicleta ou bicicleta, sempre com os 

mesmos ocupantes, que passem lentamente, por várias vezes, em frente do condomínio 
como se estivessem observando a rotina da portaria. Nestes casos procure anotar os 
dados do veículo (placa, modelo, cor, etc.) e as características das pessoas (sexo, altura, 
cor, roupas, etc.), transmitindo-os à polícia; 

g) - Indivíduos que demonstrem muito interesse pelo sistema de segurança do 
condomínio; 

h) - Técnicos não solicitados (telefone, eletricistas, gás, eletrodomésticos, serviços 
gerais, etc.) que insistam em entrar no condomínio ou que solicitem consertos nas 
residências; 

i) - Pessoas muito bem vestidas e extremamente simpáticas que se fazem passar 
por compradores de imóveis que, procurando ganhar a confiança dos porteiros, 
conseguem entrar nas dependências do condomínio, a fim de consumar seus delitos; 

j) - Telefonemas de pessoas estranhas que solicitam informações confidenciais e 
pessoais de moradores ou de funcionários do Clube; 

k) - Pessoas que resistam quando lhes é solicitado algum documento de 
identidade na portaria do condomínio; 

l) - Indivíduos muito bem trajados, que se fazem passar por pessoas de classe 
social elevada, intitulando-se doutores ou mesmo autoridades, forçando sua entrada no 
condomínio, intimidando os porteiros; 

m) - Pessoas na rua simulando acidentes e que pedem socorro, solicitando, 
inclusive, para entrar no condomínio, a fim de ligar para os órgãos de emergência, o que 
pode ser uma armadilha ou cilada; 

 
 EM CASO DE ROUBO 

 
Art. 27 Procure manter-se calmo e observar, discretamente, as características 

físicas e trajes dos assaltantes; o que eles falaram; os objetos roubados; o número e o 
tipo de armas que eles portavam; se chegaram motorizados; se houve sequestro, preste 
atenção na direção que os bandidos tomaram na fuga. 
 

APÓS UM ROUBO 
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Art. 28 Providencie socorro às vítimas se houver e chame a polícia. 
a) - Preserve o local de crime.  
b) - Não mexa em nada até que a Polícia libere o local; 
c) - Arrole possíveis testemunhas; 
d) - Com a chegada da polícia, contribua para a eficiência do trabalho policial, 

respondendo a todas as perguntas de forma clara e objetiva, e informando tudo que 
possa auxiliar os policiais. 
 

MEDIDAS PARA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 
 

Art. 29 A educação preventiva vem sendo reconhecida como a grande saída para 
diversos males que assolam nossa sociedade, e existem inúmeras atividades a serem 
realizadas, todas elas devendo, obrigatoriamente, estimular a informação e o diálogo na 
família a respeito desse enorme problema que afeta a todos, sem distinção de sexo, raça 
ou classe social. Para tanto seguem algumas dicas básicas de prevenção ao uso de 
drogas: 

a) - Esclareça as crianças, desde a infância, sobre o mal que as drogas causam 
ao viciado; 

b) - Converse com os professores de seus filhos, para saber de seu 
aproveitamento escolar e acostume-se a verificar a caderneta de presença dos filhos, 
para constatar sua assiduidade às aulas; 

c) - Conquiste a confiança dos filhos. É melhor que eles peçam um conselho aos 
pais do que a um amigo; 

d) - Más companhias conduzem ao uso de drogas e ao crime. Selecione as 
companhias dos filhos e os ambientes que eles frequentam. 
           e)   -  Promoção de palestras educativas no condomínio para pais, adolescentes 
e crianças, serão muito úteis. 
 

 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 
 

Art. 30 Procedimentos para prevenção e combate a incêndios:  
 
a) – É proibido fumar nos salões de festas. 
b) - É obrigatório manter desobstruídas as áreas de escape dos salões de festas 

e não deixar, mesmo que provisoriamente, materiais nos corredores e/ou escadas. 
           c) - Em caso de incêndio as pessoas devem utilizar as escadarias ou portas de 
emergência, sem perder a calma e sem correr. 

d) - É proibido ao associado improvisar instalações elétricas no interior dos 
salões de festas, sendo responsável por eventuais danos que disso decorrer.  

 
 Art. 31 Não é permitido atear fogo nas matas e demais formas de vegetação, 

bem como em lixo nos imóveis, constituindo esse procedimento em crime ambiental. 
 

   Art. 32 Os membros da Brigada de Incêndio deverão estar sempre atualizados 
e verificarem periodicamente os equipamentos para possível emprego em incêndio na 
mata ou nos imóveis existentes no Clube.  
 
 
 

Itatiba, 05 de dezembro de 2016. 
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 TELEFONES ÚTEIS DE EMERGÊNCIA 

 
190 - Polícia Militar – COPOM           160 – Disque Saúde 
193 - Corpo de Bombeiros – COBOM   195 - Sabesp 
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192 - Ambulância (SAMU) 0800-110  197 - Comgás 
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181 – Disque Denúncia 0800-5700  100 - Correios 
153 – Guarda Civil Metropolitana   150 - Vigilância Sanitária 
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