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1. INTRODUÇÃO 

Caro amigo proprietário, 

O seu imóvel foi construído com a experiência e qualidade da PORTO5 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, uma empresa brasileira de construção civil, 

tendo sua base de know how desenvolvida durante mais de 30 anos em Portugal. O 

Netuno Beach Residence é o sétimo produto da Porto 5 e é com imensa satisfação que 

hoje lhe entregamos as suas chaves. 

Este manual, além de atender ao dispositivo legal da NBR 14.037 da ABNT, de março 

de 1998, e estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor CDC (LEI 

Nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990), foi desenvolvido com o propósito de fornecer 

informações técnicas sobre o funcionamento, manejo e manutenção do imóvel, seus 

acessórios, equipamentos, peças e materiais. A orientação sobre a forma correta de 

utilização evitará transtornos e despesas desnecessárias.  

Leia cuidadosamente todas as instruções, procedimentos e recomendações contidas 

neste manual. Depois, transmita-os às demais pessoas da família ou residentes no 

imóvel. Conserve-o sempre à mão e, quando necessário, consulte-o para permanente 

satisfação e integral aproveitamento do seu novo imóvel. 

Cumprimentando-o pela escolha, colocamos nossa empresa à sua disposição para 

quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários. Basta entrar em 

contato conosco através do seguinte endereço: 

 Endereço da sede: Rua Dom Pedro II, 9A | Pelotas, RS 
 Site: http://porto5.com.br/ 
 Email: contato@porto5.com.br 
 Telefone: 053 32287587 
 

Cordialmente, 

 

  

http://porto5.com.br/
mailto:contato@porto5.com.br
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2. GARANTIAS E RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO 

2.1. PÓS ENTREGA 

Ao receber as chaves do seu imóvel, após a vistoria de entrega das chaves e habite-

se, você deverá proceder da seguinte forma: 

Pedido de ligações individuais: 

Tão logo receba as chaves e o habite-se de sua unidade, providencie junto às 

concessionárias os pedidos de ligações individuais conforme as orientações, pois elas 

demandam certo tempo para serem executadas.  

Em todos os casos, é necessário informar os dados de localização do 

empreendimento, número de sua unidade, telefone para contato e nome completo do 

proprietário, bem como seu CPF e RG.  

O fornecimento de água corrente, a disposição sanitária de esgoto e a central de gás, 

de uso coletivo do condomínio, já se encontram em pleno funcionamento. 

 

 TELEFONE 

Solicite a transferência de linha ou a instalação de uma nova à concessionária de 

telefonia de sua preferência, de segunda a sexta, em horário comercial. 

 

 LUZ 

CEEE Cassino 

Rua Rio de Janeiro, 329 (Posto dede atendimento) | Cassino/RS 

Horário de Atendimento: Quinta-feira das 08h15min às 11h30min e das 13h às 

16h15min 

Atendimento 24horas: 0800 721 2333 

www.ceee.com.br 

 

 ÁGUA 

CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento  

Rua Dr. Vaz Dias Júnior, 591 | CEP 96205-080 – Cassino/RS 

Emergência: 0800 646 6444 

http://www.corsan.com.br/inicial 

 

http://www.ceee.com.br/
http://www.corsan.com.br/inicial
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  CENTRAL DE GÁS 

ULTRAGAZ | Ribeiro Instalações Industriais Ltda. 

Rua Maria de Medeiros, 200 | CEP 94960-400– Cachoeirinha/RS 

www.ultragaz.com.br 

CNPJ 05.658.129/0001-05 

 

2.2. RECEBIMENTO DO IMÓVEL 

Os técnicos da Porto5 vistoriaram e atestaram antecipadamente o funcionamento de 

todos os componentes e instalações do seu imóvel antes de considerá-lo concluído. 

Assim como você também já fez a vistoria de seu imóvel e aprovou o mesmo. 

Porém, é possível que algumas instalações venham ainda a apresentar problemas 

conforme o uso. Para tanto, assim que começar a fazer uso do seu imóvel e notar a 

qualquer mal funcionamento, sinta-se à vontade para informar ao setor de pós obras da 

Porto5. A solicitação deverá ser feita pelo e-mail: posobra@porto5.com.br, ou 

presencialmente na empresa. Suas reclamações serão analisadas pelo corpo técnico e 

solucionadas o mais rápido possível. 

O seu imóvel é constituído de uma série de materiais heterogêneos, que estão sujeitos 

ao desgaste, mesmo com a utilização normal. Mas, se além de utilizado corretamente, 

receber uma boa conservação, certamente, terá preservada a sua beleza e aumentada 

sua vida útil. 

IMPORTANTE! 

É importante salientar que futuras modificações a serem realizadas (instalações 

elétricas, hidráulicas e estrutural são alguns exemplos) nunca devem ser executadas 

sem antes consultar o responsável técnico pelo projeto e informar a construtora, sob 

pena de se pôr em risco a segurança e a garantia do imóvel. Lembre-se que a má 

utilização ou o uso inadequado das instalações ou equipamentos poderá trazer-lhe 

despesas extras. 

A partir do momento do recebimento das chaves e consequente posse do imóvel, a 

responsabilidade pela conservação do mesmo será inteiramente sua, independente das 

garantias legais que a Porto 5 faz questão de assumir. 

 

 

 

mailto:posobra@porto5.com.br
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3. GARANTIA 

A contagem dos prazos de garantia é iniciada a partir do ato de conclusão da 

edificação (Habite-se) ou da entrega da obra, o que primeiro ocorrer, e não se somam 

aos prazos legais de garantia. 

Aqui se apresentam os prazos de garantia para edifícios em construção, ou que 

tiveram seus projetos de construção protocolados para aprovação nos órgãos 

competentes anteriormente à vigência da norma ABNT NBR 15575 – (19/07/2013). 

A tabela abaixo também se encontra disponível no site 

http://manualapp.com.br/Porto5/1463_ResidencialNetuno/, onde os prazos se 

encontram atualizados em tempo real. 

PRAZOS DE GARANTIA 

Sistemas, elementos, 
componentes e instalações 

No ato da 
entrega 

Fabricante 
(*) 

6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Equipamentos 
industrializado
s 

Mobiliário 
área 
comum 

Mobiliário 
danificado, 
incompleto 
ou com 
defeito de 
instalação 

            

Instalações 
de interfone 

  
Desempenho 
do 
equipamento 

  
Problemas 
com a 
instalação 

      

Circuito 
fechado de 
câmeras 
(área 
condominia
l) 

  
Desempenho 
do 
equipamento 

  
Problemas 
com a 
instalação 

      

Elevadores   
Desempenho 
do 
equipamento 

  
Problemas 
com a 
instalação 

      

Moto-
bomba 

  
Desempenho 
do 
equipamento 

  
Problemas 
com a 
instalação 

      

Automação 
de portões 

  
Desempenho 
do 
equipamento 

  
Problemas 
com a 
instalação 

      

Sistemas 
de proteção 
contra 
descargas 
atmosférica
s 

  
Desempenho 
do 
equipamento 

  

Problema
s com a 
instalaçã
o 

      

Sistema de 
combate a 
incêndio 

  
Desempenho 
do 
equipamento 

  
Problemas 
com a 
instalação 

      

Iluminação 
de 
emergência 

  
Desempenho 
do 
equipamento 

  
Problemas 
com a 
instalação 

      

Porta corta-
fogo 

Regulagem 
de 
dobradiças 
e 
maçanetas 

Desempenho 
de 
dobradiças e 
molas 

        

Problemas com 
a integridade 
do material 
(portas e 
batentes) 

Instalações 
elétricas - 
tomadas/ 
interruptores/ 
disjuntores 

Material 

Espelhos 
danificados 
ou mal 
colocados 

Desempenho 
do material e 
isolamento 
térmico 

          

Serviços       
Problemas 
com a 
instalação 

      

http://manualapp.com.br/Porto5/1463_ResidencialNetuno/
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Instalações 
elétricas - 
fios/cabos e 
tubulações 

Material   

Desempenho 
 do material e 
isolamento 
térmico 

          

Serviços       
Problemas 
com a 
instalação 

      

Instalações 
hidráulicas - 
colunas de 
água fria, 
tubos de 
queda de 
esgoto 

Material       
Problemas 
com a 
instalação 

      

Serviços   
Desempenho 
 do material 

        

Danos 
causados 
devido a 
movimentação 
ou 
acomodação 
da estrutura 

Instalações 
hidráulicas - 
coletores 

Material   
Desempenho  
do material 

          

Serviços       
Problemas 
com a 
instalação 

      

Instalações 
hidráulicas - 
louças/caixa 
de 
descarga/banc
adas 

Material 

Quebrados, 
trincados, 
riscados, 
manchados 
ou 
entupidos 

Desempenho  
do material 

          

Serviços       
Problemas 
com a 
instalação 

      

Instalações 
hidráulicas – 
metais 
sanitários/ 
sifões/ 
flexíveis/ 
válvulas/ralos 

Material 

Quebrados, 
trincados, 
riscados, 
manchados 
ou 
entupidos 

  
Desempe
nho do 
material 

        

Serviço       
Problemas 
com a 
vedação 

      

Impermeabilização             
Sistema de 
impermea-
bilização 

Esquadrias de madeira - 
portas internas 

Lascadas, 
trincadas, 
riscadas ou 
manchadas 

    

Empename
nto ou 
descolame
nto 

      

Esquadrias  alumínio e 
ferro – esquadrias externas  

Amassadas
, riscadas 
ou 
manchadas 

    

Má fixação, 
oxidação 
ou mau 
desempenh
o do 
material 

      

 
 
 
 
 
 
 
Revestimento
s de paredes e 
piso 

Paredes e 
tetos 
internos 

        

Fissuras 
perceptíveis  
a uma 
distância 
superior a  
1 metro 

    

Paredes  
externas/ 
fachada 

          

Infiltração 
decorrent
e do mau 
desempe
nho  
do 
revestime
nto  
externo 
da  
fachada 
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(ex:  
fissuras 
que 
possam 
vir a 
gerar 
infiltração
) 

Argamassa
/ 
gesso liso/ 
 

            

Má aderência 
do  
revestimento  
 

Azulejo/ 
cerâmica 

Quebrados, 
trincados, 
riscados,  
manchados
, ou com 
tonalidade  
diferente 

  

Falhas no  
caimento 
ou 
nivelame
nto 
inadequa
do  
nos pisos 

  

Soltos,  
gretados ou  
desgaste  
excessivo  
que não por  
mau uso 

    

Pedras  
naturais  
(mármore,  
granito e  
outros) 

Quebrados, 
trincados, 
riscados  
ou falhas 
no 
polimento 
(quando  
especificad
o) 

  

Falhas no  
caimento 
ou 
nivelame
nto 
inadequa
do  
nos pisos 

  

Soltas ou  
desgaste  
excessivo  
que não por  
mau uso 

    

Rejuntame
nto 

Falhas ou  
manchas 

    
Falhas na  
aderência 

      

Pisos de  
madeira - 
Laminado 

Lascados, 
trincados, 
riscados,  
manchados 
ou mal 
fixado 

Empenament
o,  
trincas na  
madeira e  
destacament
o 

          

Piso 
cimentado, 
piso  
acabado 
em  
concreto,  
contrapiso 

Superfícies  
irregulares 

  

Falhas no  
caimento 
ou 
nivelame
nto 
inadequa
do 

  
Destacament
o 

    

Forro de 
Gesso 

Gesso 

Quebrados,  
trincados 
ou  
manchados 

    

Fissuras 
por 
acomodaçã
o dos 
elementos 
estruturais 
e de 
vedação 

      

Pintura/verniz 
(interna/ 
externa) 

Sujeira ou 
mau 
acabament
o 

       

 Empolar, 
descascar, 
esfarelar, 
alteração de 
cor ou 
deterioração 
de 
acabamento 

    

Vidros 
Quebrados, 
trincados 
ou riscados 

  
Má 
fixação 

        

*Os acabamentos hidráulicos da marca DOCOL possuem garantia assegurada por toda vida. 

*Entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em, atender os requisitos especificados em projetos, 

sendo o prazo de garantia o constante dos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento entregues, ou 6 

meses (o que for maior). 
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4. PERDA DE GARANTIA 

A perda de garantia ocorre caso: 

- Haja reforma ou alteração que comprometa algum sistema das áreas comuns, ou que 

altere o resultado previsto em projeto para o edifício, áreas comuns e autônomas; 

- Haja mau uso ou não forem tomados cuidados de uso; 

- Seja realizada limpeza inadequada; 

- Não seja implantado e executado de forma eficiente o programa de manutenção de 

acordo com a ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações –Requisitos para o 

sistema de gestão de manutenção, ou apresentada a efetiva realização das ações 

descritas no plano; 

- Seja realizada substituição de qualquer parte do sistema com uso de peças, 

componentes que não possuam característica de desempenho equivalente ao original 

entregue pela incorporadora/construtora; 

- Os proprietários não permitam o acesso do profissional destacado pela construtora 

e/ou incorporadora às dependências de suas unidades ou às áreas comuns, quando 

for o caso de proceder à vistoria técnica ou os serviços de assistência técnica; 

- Sejam identificadas irregularidades em eventual vistoria técnica e as providências 

sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio; 

- Falta de comprovação da realização de manutenção eventualmente estabelecida, 

conforme previsto na norma ABNT NBR 5674. 

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO 

5.1. FUNDAÇÕES 

As fundações de seu imóvel foram executadas de acordo com as técnicas exigidas e 

adequadas para o tipo de terreno local. 

5.2. SUPRA-ESTRUTURA 

Este empreendimento foi construído com pilares, vigas e lajes maciças de concreto 

armado do tipo estrutura independente. 

Manutenção preventiva – responsabilidade do cliente: 

- Inspeção visual em todos os elementos identificando oxidações, calcinações e 

deteriorações.  

- Caso você verifique alguma anormalidade, deverá comunicar à construtora 

imediatamente. 
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5.3. PAREDES E PAINÉIS 

Seu imóvel foi construído utilizando alvenaria somente para vedação. Sendo que as 

paredes que dividem as unidades autônomas são duplas com uma camada de lã de 

rocha ao meio e as paredes externas são compostas de alvenaria revestida de sistema 

capoto. Antes de perfurar paredes para colocação de quadros, armários, prateleiras ou 

outros objetos, consulte os projetos e respectivos detalhamentos. Esse procedimento 

evitará perfurações em tubulações de água, gás ou energia elétrica. Usar sempre 

furadeira e parafusos com buchas, evitando, assim, pregos e golpes de martelo.  

A repentina variação de temperatura pode promover a ocorrência de fissuras nas 

paredes do imóvel. Isso é comum e não compromete a segurança estrutural da 

construção. Caso as fissuras evoluam para trincas, entre em contato com a Porto5. Nós 

enviaremos um técnico qualificado para verificar cada caso. 

Manutenção preventiva – responsabilidade do cliente: 

- Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos períodos de chuva, pode ocorrer 

surgimento de mofo nas paredes decorrente de condensação de água por deficiente 

ventilação;  

- As áreas internas devem ser pintadas a cada três anos, evitando assim o 

envelhecimento, a perda de brilho e o descascamento; 

- Comunicar à construtora caso verifique alguma anormalidade. 

Periodicidade: 3 em 3 anos 

 

Perda da garantia: 

- Se forem retirados quaisquer elementos estruturais, conforme memorial descritivo de 

seu empreendimento; 

- Se forem alterados quaisquer elementos de vedação com relação ao projeto original; 

- Se forem identificadas sobrecargas nas estruturas e paredes além dos limites normais 

previstos; 

- No caso de não ser realizada a repintura das partes internas a cada 3 anos; 

- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem realizadas as manutenções 

preventivas necessárias. 

 

5.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

É necessário que você solicite a ligação de energia à empresa concessionária de sua 

região e verifique se o disjuntor geral está ligado. 

As instalações elétricas foram projetadas e executadas em conformidade com as 

Normas Técnicas vigentes na concessionária. 

Basicamente, as instalações do seu imóvel são compostas por: 

- Tomadas de energia para ligação de eletrodomésticos de uso corrente; 

- Pontos de iluminação para ligação de lâmpadas e luminárias; 
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- Interruptores para acionamento dos pontos de iluminação e controle remoto para 

acionamento das persianas; 

- Quadro elétrico de proteção para controlar as sobrecargas dos circuitos; 

- Medidor de energia, cujo quadro abriga o relógio de medição e o disjuntor geral; 

 

As instalações foram protegidas e executadas de acordo com as normas de 

segurança, não podendo ser alteradas sem que haja revisão por pessoal qualificado. 

Elas foram dimensionadas para uma capacidade de carga específica e, se houver 

sobrecarga momentânea, o disjuntor do circuito em questão se desligará 

automaticamente. Neste caso, basta reduzir a carga conectada ao circuito, desligando 

aparelhos e, a seguir, ligar novamente o disjuntor. 

Sempre que for instalar aparelhos, desligue o disjuntor correspondente ao circuito. 

Evite a utilização de plugs ou extensões com mais de uma saída, pois provocam 

sobrecarga. 

Nunca substitua disjuntores ou tomadas por outras de diferente capacidade ou 

especificação. 

Toda e qualquer instalação ou mesmo alteração deve ser executada por técnicos 

qualificados. 

Antes de adquirir aparelhos eletrônicos ou eletrodomésticos, verifique se o local 

escolhido para sua utilização possui instalação elétrica adequada, conforme as 

condições especificadas pelos fabricantes. Verifique também se a carga do aparelho não 

sobrecarrega os componentes do circuito ao qual será conectado. 

Em caso de curto-circuito, a chave responsável pelo circuito desliga imediatamente, 

evitando um mal maior. Não tente ligá-la novamente sem antes verificar em que parte foi 

o curto circuito. Na eventualidade de não encontrar a origem do problema, mantenha o 

disjuntor desligado, desconectando todos os aparelhos das tomadas. Tente religar o 

disjuntor do circuito. Caso ele desligue novamente, é porque existe um curto na rede 

elétrica. Neste caso, solicite os serviços de um profissional habilitado. 

 

Manutenção preventiva – responsabilidade do cliente: 

Tomadas e interruptores: 

- Reapertar conexões; 

- Verificar o estado dos contatos elétricos, substituindo as peças que apresentarem 

desgaste; 

- Trocar as placas danificadas; 

Obs.: esses serviços deverão ser realizados por profissional habilitado. 

Periodicidade: 1 em 1 ano. 
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Quadros de distribuição de circuitos: 

- Reapertar todas as conexões; 

- Substituir disjuntores com problemas para religação; 

Obs.: esses serviços deverão ser realizados por profissional habilitado. 

Periodicidade: 1 em 1 ano. 

 

Perda da garantia: 

- Se for evidenciada a substituição de disjuntores por outros de capacidade diferente, 

especialmente de maior amperagem; 

- Se for evidenciado o uso de chuveiros ou aquecedores elétricos sem blindagem, 

desarmando os disjuntores; 

- Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido à ligação de vários equipamentos 

no mesmo circuito; 

- Se for verificada a não utilização de proteção individual para equipamentos sensíveis; 

- Se forem constatadas modificações e acréscimos de áreas; 

- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não foi feita a manutenção preventiva 

necessária. 

 

Algumas eventuais dificuldades que podem ocorrer: 

- Parte da instalação não funciona: verificar no quadro de distribuição de circuitos se há 

algum disjuntor desarmado. Tente religá-lo. Caso desarme novamente, peça a 

assistência técnica de um profissional. Pode haver curto-circuito ou superaquecimento 

devido à sobrecarga ou falta de fase no fornecimento de energia. O disjuntor também 

pode estar apresentando defeito e deverá ser trocado. Caso ocorra a falta de fase, 

entre em contato com a concessionária. 

- Disjuntores desarmam com frequência: reaperte as conexões. Persistindo o problema, 

procure um profissional capacitado, pois o circuito pode estar sobrecarregado. 

Recomenda-se fazer o redimensionamento do circuito e a substituição da fiação e do 

disjuntor. 

- Queima de lâmpadas: verificar o estado das conexões, soquetes e luminárias. 

Persistindo o problema, entre em contato com a concessionária, pois poderá estar 

ocorrendo oscilação de voltagem na rede. Obs.: verifique a voltagem nominal das 

lâmpadas e compare-as com o fornecimento da concessionária. 
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5.5. INSTALAÇÕES DE TELEFONES E ANTENAS DE TELEVISÃO 

Telefone (observar o caso específico do seu empreendimento) 

No seu imóvel foi instalada tubulação para futura instalação de sistema de telefone. 

Será necessário cabear essa tubulação. Identifique o ponto de telefone na sua 

residência.  

Utilize aparelhos telefônicos com plugs de quatro pinos RJ11. Ao conectar aparelhos 

e acessórios na sua rede telefônica, utilize sempre componentes homologados pela 

Telebrás. 

 

5.6. PRÉ INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 

No seu imóvel foi instalada tubulação referente a pré-instalação de ar condicionado 

tipo split. Incluindo tubulação de cobre e cabos elétricos. Basta instalar o seu aparelho. 

Alertamos sobre a contratação de mão-de-obra especializada para colocação do 

mesmo. Lembre-se que a construtora não se responsabiliza por danos causados por 

agentes agressivos externos. 

Dimensionamento da tubulação de espera para os apartamentos:  

 

 SALA: 1/4” + 1/2”  - 18.000 btus 

 DORMITÓRIOS: 1/4”+ 3/8” – 9.000 btus 

 

5.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

As instalações hidrossanitárias são compostas de um sistema hidráulico, que distribui 

a água para diversos pontos de utilização, e de um sistema sanitário, composto por uma 

rede de esgoto que escoa os dejetos e a água utilizada. 

Nas tubulações de água quente e fria do seu imóvel foram utilizados tubos e conexões 

em PPR (Polipropileno Copolímero Random). 

Nos banheiros, cozinhas e lavanderias existem registros localizados na parede que 

permitem fechar parcialmente a água em caso de vazamentos ou necessidade de 

manutenção. 

A rede de esgoto está presente nos banheiros, cozinhas e lavanderias. Constitui-se 

de ralos e prumadas coletoras. 

Os ralos podem ser secos ou sifonados, que impedem o vazamento de água e refluxo 

de mau cheiro. O ralo do box dos banheiros coleta o esgoto do chuveiro e lavatório. O 

vaso sanitário possui uma saída própria. 

Todos os ralos possuem um sistema de proteção para evitar que detritos maiores 

caiam em seu interior, ocasionando entupimentos. 

 

Recomendações: 

- Mantenha os ralos periodicamente limpos e a tampa do sifão sempre em seu lugar; 
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- Faça regularmente a limpeza das caixas de gordura, mas não utilize objetos 

pontiagudos ou contundentes; 

- Não jogue nos vasos sanitários papéis, absorventes higiênicos, cotonetes e outros 

materiais ou objetos que possam causar entupimento; 

- Para limpeza, use detergentes biodegradáveis, inclusive na cozinha e máquinas de 

lavar roupa; 

- Não utilize elementos metálicos na limpeza de metais; 

- Em caso de entupimento de canalização, chame um técnico e evite a introdução de 

objetos rígidos para tentar o desentupimento; 

- Em caso de vazamento, feche o registro geral do trecho onde está ocorrendo o 

problema e chame um técnico; 

- Faça regularmente a limpeza do bico removível das torneiras, quando houver; 

- Em caso de entupimento, limpe as caixas de inspeção, que são unidades herméticas 

e servem para direcionar os afluentes providos dos aparelhos; 

- Tomar cuidado ao executar qualquer perfuração, pois o reparo de uma avaria na 

instalação hidráulica é caro e trabalhoso; 

- Se o imóvel estiver sem utilização há muito tempo, jogue água nos ralos e sifões para 

evitar o mau cheiro, proveniente da rede de esgoto. 

 

Manutenção preventiva – responsabilidade do cliente: 

Ralos, sifões e caixas sifonadas: 

- Retirar a tampa, limpar toda a caixa, retirando o material acumulado. 

Periodicidade: 6 em 6 meses 

 

Caixa de gordura e caixa de inspeção: 

- Retirar a tampa, limpar toda a caixa, retirando o material acumulado;  

- Desobstrução de tubos e coletores com jato de água.  

Periodicidade: 6 em 6 meses 

 

Reservatório: 

- Contratar empresa especializada para fazer a limpeza.  

Periodicidade: 6 em 6 meses 

Calhas, ralos e coletores de água pluviais: 

- Limpeza e remoção de folhas, papéis, areia e demais detritos;  

- Desobstrução de tubos e coletores com jato de água;  

Periodicidade: 6 em 6 meses 

 

Buchas, reparos, registros e válvulas de descarga: 

- Quando identificar falhas de vedação, substituir a peça;  

- Contratar profissional habilitado.  

Periodicidade: 6 em 6 meses 
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ALGUMAS EVENTUAIS DIFICULDADES PODEM OCORRER: 

 

- Torneiras com pouca água: apesar da limpeza inicial, pode haver acúmulo de uma 

pequena quantidade de areia. Uma rápida remoção para limpeza das torneiras e 

chuveiros irá solucionar; 

- Entupimentos: para desentupir pias e lavatórios, use apenas um desentupidor de 

borracha.  

- Não use produto à base de soda cáustica ou ferramentas pontiagudas não 

adequadas. 

 

Cuidados especiais: 

- Ao fechar, não aperte excessivamente o volante dos registros e torneiras, evitando, 

assim, a danificação do sistema de vedação; 

- Não apoie pesos nas torneiras, registros, bancadas e louças sanitárias a fim de evitar 

acidentes; 

- Ao se ausentar, certifique-se de que todos os registros e torneiras estão bem 

fechados; 

- Não subir ou apoiar-se nas bancadas, louças e metais. Eles não foram feitos para 

suportar tal peso. Pode ocorrer quebra, descolagem ou desprendimento. 

 

5.8. IMPERMEABILIZAÇÃO  

A impermeabilização é feita para evitar a infiltração de água em todas áreas externas, 

nos banheiros e parte da cozinha. Toda a anormalidade identificada deve ser 

prontamente avaliada para se evitar o agravamento da situação. Antes de instalar 

qualquer equipamento ou de realizar qualquer obra em áreas impermeabilizadas, é 

necessária a consulta prévia à construtora ou à empresa especializada que executou o 

serviço. Evite atacar a impermeabilização. Não use elementos derivados do petróleo, 

soda cáustica e ácida. 

 

Manutenção preventiva – responsabilidade do cliente 

- Inspeção visual, buscando identificar a presença de infiltração. 

Periodicidade: 1 em 1 ano 

 

5.9. REVESTIMENTOS E PISOS 

Os revestimentos e pisos de seu imóvel foram escolhidos e aplicados por profissionais 

competentes para garantir proteção, durabilidade, beleza e harmonia estética. Alertamos 

que pequenas diferenças de tonalidades devido ao processo de queima do material 

cerâmico poderão acontecer, onde esclarecemos que não se tratam de defeitos do 

processo construtivo, afastando, assim, a responsabilidade da construtora em futuras 
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solicitações de troca. Todavia, necessitam de manutenção periódica, e para garantir sua 

conservação listamos os principais cuidados que você deve tomar: 

 

CERÂMICAS E GRANITOS  

- Os pisos de cerâmica ou granito não devem ser lavados com muita frequência para 

evitar danos ao seu rejuntamento; 

- Verifique, periodicamente, o rejuntamento nos pontos de encontro das paredes com 

os pisos; 

- Evite o contato dos pisos com frutas ácidas e vinagres, pois elas podem causar 

manchas; 

- Para fazer a limpeza, use uma esponja macia ou um pano umedecido com sabão 

neutro ou com produtos específicos para este fim; 

- Não utilize escovas ou vassouras de piaçava, porque atacam o esmalte das peças e 

retiram seu rejuntamento.  

 

Manutenção preventiva - Responsabilidade do cliente  

- Inspeção visual dos rejuntes. Ao detectar falhas, fazer a reconstituição. 

Periodicidade: 6 em 6 meses 

 

LAMINADO 

- Para limpeza do piso laminado poderá ser utilizado detergente neutro e similares que 

tenham somente ação de limpeza e desinfetante. Estes produtos deverão ser diluídos 

em água e aplicados sobre o piso com o auxílio de um pano limpo, umedecido e bem 

torcido (sem escorrer água). 

- Não é permitido nenhum tipo de cera ou derivados sobre o piso, sua aplicação implica 

na perda de garantia do produto; 

- A limpeza deve ser realizada sempre no sentido da textura do piso, isto é, no sentido 

do comprimento das réguas;  

- Nunca deverão ser utilizados produtos abrasivos como lixas, palhas de aço, sapólio 

ou esponjas; 

- Recomendamos ainda a utilização de feltro nos pés de móveis, capachos em 

passagens para áreas externas, proteção do produto contra excessiva exposição ao 

sol e proteção em locais onde há contato com umidade; 

Manutenção preventiva - Responsabilidade do cliente  

- Inspeção visual dos rejuntes. Ao detectar falhas, fazer a reconstituição. 

Periodicidade: 6 em 6 meses 
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DECK DE MADEIRA 

A madeira, quando exposta ao sol ou a condições atmosféricas adversas, tem 

tendência a ganhar manchas e a descolorir, por isso, ter cuidados específicos com a sua 

limpeza é fundamental para garantir uma boa durabilidade.  

 

Manutenção preventiva - Responsabilidade do cliente  

-   Certifique-se de realinhar as tábuas que se deslocarem e troque as que estiverem 
deformadas. O deck fica perigoso se a madeira estiver muito danificada, e o problema 
pode se agravar ainda mais com o uso de produtos químicos corrosivos; 
-   Aplique verniz na madeira para protegê-la dos danos das intempéries. Borrife um 
pouco de água na madeira para saber se ela precisa ser envernizada. Se a água for 
rapidamente absorvida, então o verniz pode ser de fato um bom tratamento adicional. 
 
5.10. ESQUADRIAS (Portas e Janelas) 

Para limpeza das portas internas evite o contato constante ou excessivo de água. As 

portas não resistem ao contato direto com a água, podendo causar-lhe danos 

irreversíveis. O excesso de água na parte inferior e superior das portas causará 

descolamento das lâminas e danos à pintura. Evite lavar sem a devida proteção. O ideal 

é limpar com um pano levemente úmido. 

Para limpeza de fechaduras e ferragens utilize uma flanela e evite o uso de qualquer 

produto abrasivo. Periodicamente, lubrifique as dobradiças e fechaduras. 

Conserve as janelas de PVC, evitando submetê-las a esforços mecânicos 

desnecessários. Elas devem correr suavemente sobre as guias que devem ser 

periodicamente limpas com água, sabão neutro e um pano macio. Evite o uso de 

detergentes corrosivos. 

Os drenos das janelas devem ser limpos com frequência, para possibilitar o perfeito 

escoamento de água e evitar entupimento por acúmulo de sujeira e consequentes 

infiltrações. 

Nunca remova as borrachas, massa de vedação ou silicone. Faça uma revisão 

trimestral das vedações com silicone. Não apoie escadas ou outro objeto na superfície 

das esquadrias e evite pancadas sobre as mesmas. 

 

Manutenção preventiva – responsabilidade do cliente 

- Limpeza e inspeção visual de vedação (silicone) e reconstituição dos mesmos. 

Periodicidade: trimestral. 

 

5.11. VIDROS  

Os vidros das esquadrias das unidades autônomas são duplos e possuem espessura 

compatível e resistência necessária ao tamanho dos vãos e a seu uso normal. Evite 

qualquer tipo de batida ou pancada na sua superfície ou nos seus caixilhos. 
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5.12. PINTURAS  

INTERNAS 

- As pinturas internas das áreas comuns e das áreas dos apartamentos receberam 

pintura definitiva PVA fosca com exceção das áreas que forem aplicados azulejos. 

- As unidades internas privativas receberam pré-pintura PVA fosca nas paredes e tetos 

em que não forem aplicados azulejos. 

- Não esfregue as paredes. Manchas devem ser limpas com pano umedecido e sabão 

neutro.  

- Não use álcool sobre as superfícies pintadas,  

- Mantenha o seu imóvel sempre bem ventilado, evitando o aparecimento de mofo nas 

pinturas;  

- Com o tempo, a pintura escurece um pouco e fica naturalmente queimada. Por isso, 

evite fazer retoques na pintura, pinte toda a parede. 

 

Manutenção preventiva – responsabilidade do cliente 

- Repintura. 

Periodicidade: 3 em 3 anos 

 

EXTERNA (fachada) 

- As paredes externas são revestidas com capoto e acabamento em tinta acrílica, sua 

lavagem deve ser feita com hidrojato a baixa pressão;  

- Os locais mais críticos são os parapeitos. Enxaguar as paredes abaixo e em volta dos 

mesmos para que não escorra água suja, impregnando sujeira nas paredes;  

- Fissuras provenientes do processo de retração e dilatação dos materiais poderão 

aparecer, onde esclarecemos que não se tratam de defeitos do processo construtivo, 

devendo ser tratados em manutenções preventivas. 

 

Manutenção preventiva – responsabilidade do cliente 

- Lavagem uma vez por ano e repintura a cada três anos 

 

5.13. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 

Foram instalados extintores e hidrantes de acordo com a exigência para combate a 

incêndio.  

Procure conhecer previamente a sua localização e as instruções de utilização. 

Após a vistoria final, feita pelo comando do Corpo de Bombeiros, foi emitido um 

atestado de aprovação das instalações e equipamentos contra incêndios, necessários 

para a concessão do “habite-se” junto à prefeitura (em caso de edifícios). 

Os extintores servem para um primeiro combate a pequenos incêndios. Leia com 

atenção as instruções contidas no corpo do extintor e, principalmente, a que tipo de 
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incêndio ele é destinado. As caixas de hidrantes possuem mangueiras que permitem 

combater o fogo com segurança em qualquer ponto do pavimento. 

Os extintores devem sofrer recarga e revisão periódica, assim como as mangueiras e 

os hidrantes. Para sua segurança, acompanhe e fiscalize a periodicidade do serviço. 

Apesar dos riscos de incêndio serem menores em empreendimentos residenciais, eles 

podem ser provocados por descuidos e imprudências: Cuidado ao sobrecarregar os 

circuitos elétricos, ao fazer reformas e reparos, ao utilizar aparelhos elétricos (como 

exemplo o ferro de passar roupas). 

Os hidrantes deverão permanecer livres e desimpedidos para facilitar o uso dos 

equipamentos.  

A mangueira deverá ser enrolada pelo centro, ficando com as duas extremidades 

livres, estando uma delas permanentemente acoplada ao esguicho. 

 

Manutenção preventiva - Responsabilidade do cliente/condomínio 

Extintores  

- Recarga anual e, a cada cinco anos, providenciar teste de carga hidrostática do 

recipiente; 

- As datas estão marcadas no selo de conformidade da ABNT. 

Periodicidade: 1 em 1 ano e quando utilizado  

 

Hidrantes  

- As mangueiras devem ser submetidas a testes de pressão e, se houver vazamentos, 

deverão ser substituídas.  

Periodicidade: 1 em 1 ano 

 

Prevenção e combate a incêndios 

- Não esqueça ferros de passar roupas ligados;  

- Cuidado com o superaquecimento de panelas, curto-circuito e cigarros mal apagados;  

- Seu empreendimento é dotado de um sistema de prevenção e combate a incêndios, 

projetado de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros; 

- Esse sistema abrange reserva de água, prumadas, mangueiras de incêndio, bombas, 

extintores, alarmes de incêndio e detector de fumaça;  

- Certifique-se que esses itens encontram-se em perfeito estado;  

- Em caso de incêndio, comunique a portaria imediatamente, ligue para o Corpo de 

Bombeiros (3222-2222) e evacue imediatamente o local. 

 

5.14. INTERFONES, CÂMERAS E PORTÕES 

O condomínio é dotado de um sistema de câmeras e conta com gerenciamento de 

acesso de pessoas, materiais e veículos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, através de 

monitoramento remoto. Todas as unidades possuem interfone instalado.  
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O portão da garagem possui motorização, com acionamento através de controle e 

porta de acesso de pedestres possui acionamento através dos interfones. 

 

Manutenção preventiva – responsabilidade do cliente/ condomínio 

Interfones e automação dos portões 

- Contrato com empresa especializada. 

Periodicidade: 6 em 6 meses 

 

Portões (serralheria) 

- Limpeza das guias; 

- Lubrificação com anticorrosivo (não utilizar graxa); 

- Inspeção visual de soldas e estrutura metálica. 

Periodicidade: 6 em 6 meses 

 

5.15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 

Sistema destinado a proteger as edificações e estruturas do edifício contra incidência 

e impacto direto de raios na região. A proteção se aplica também contra incidência direta 

dos raios sobre os equipamentos e pessoas que estejam no interior dessas edificações.  

O sistema de para-raios não impede a ocorrência das descargas atmosféricas e não 

pode assegurar a proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens, entretanto, 

reduz significativamente os riscos de danos ocasionados pelas descargas atmosféricas. 

O sistema não contempla a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra 

interferência eletromagnética causada pelas descargas atmosféricas. 

Todas as construções metálicas que forem acrescentadas à estrutura posteriormente 

à instalação original, tais como antenas e coberturas, deverão ser conectadas ao sistema 

e ajustado quanto à sua capacidade. Este ajuste deverá ser feito mediante análise 

técnica de um profissional qualificado contratado pelo cliente. Também deverá ser 

analisado o local de instalação, o qual deve estar dentro da área coberta pela proteção 

do SPDA. 

 

Manutenção preventiva - Responsabilidade do cliente  

Integridade do sistema 

- Verificar a integridade e reconstituir o sistema de medição de resistência conforme 

legislação vigente 

Periodicidade: 1 vez por ano 

Inspeções completas 

- Inspeções completas conforme norma ABNT 5419 – Proteção de estruturas contra 

descargas atmosféricas 

Periodicidade: 5 em 5 anos 
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5.16. COBERTURA 

A cobertura consiste em um terraço impermeabilizado com a função de assegurar 

estanqueidade às águas pluviais e garantir a salubridade da estrutura, está isolado termo 

acusticamente com uma camada de brita, geotêxtil e roofmate. Na casa dos reservatórios 

a cobertura é composta por treliças, telhas fibrocimento, calhas e rufos.  

Além disso a cobertura protege o edifício contra deterioração por agentes naturais e 

contribuir positivamente para o conforto termo acústico da edificação. 

 

Manutenção preventiva - Empresa capacitada / empresa especializada 

Calhas, telhas e protetores térmicos 

Verificar a integridade e, se necessário, efetuar limpeza e reparos, para garantir a 

funcionalidade, quando necessário 

Periodicidade: 6 em 6 meses (Em épocas de chuvas fortes, é recomendada a 

inspeção das calhas semanalmente) 

 

Vedações e fixações 

- Verificar a integridade estrutural e reconstituir e tratar onde necessário 

Periodicidade: 1 em 1 ano 

 

5.17. ELEVADORES 

Cuidados de uso 

- Apertar os botões apenas uma vez; 

- Colocar acolchoado de proteção na cabine para o transporte de cargas volumosas, 

especialmente durante mudanças, reformas ou recebimento de materiais; 

- Efetuar limpeza dos painéis sem utilizar materiais abrasivos como palha de aço, 

sapólio etc.; 

- Em caso de falta de energia ou parada repentina do elevador, solicitar auxílio externo 

por meio do interfone ou alarme, sem tentar sair sozinho do elevador; 

- Em caso de existência de ruídos e vibrações anormais, comunicar o zelador/porteiro 

ou responsável; 

- Evitar acúmulo de água, líquidos ou óleo no poço do elevador; 

- Evitar escorrer água para dentro da caixa de corrida/poço do elevador; 

- Não atirar lixo no poço e nos vãos do elevador, pois prejudica as peças que estão na 

caixa do equipamento, causando danos e mau funcionamento do sistema; 

- Evitar o uso de água para a limpeza das portas e cabines, utilizar flanela macia ou 

estopa, levemente umedecida com produto não abrasivo, adequado para o tipo de 

acabamento da cabine; 

- Evitar pulos ou movimentos bruscos dentro da cabine; 
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- Evitar sobrepeso de carga e/ou número máximo de passageiros permitidos indicados 

na placa no interior da cabine; 

- Evitar o uso de produtos químicos sobre partes plásticas para não causar 

descoloração; 

- Jamais tentar retirar passageiros da cabine quando o elevador parar entre 

pavimentos, pois há grandes riscos de ocorrerem sérios acidentes;  

- Chamar sempre a empresa de manutenção ou o Corpo de Bombeiros; 

- Jamais utilizar os elevadores em caso de incêndio; 

- Não permitir que crianças brinquem ou trafeguem sozinhas nos elevadores; 

- Não retirar ou danificar a comunicação visual de segurança fixada nos batentes dos 

elevadores; 

- Não utilizar indevidamente o alarme e o interfone, pois são equipamentos de 

segurança; 

- Nunca entrar no elevador caso a luz esteja apagada; 

- Observar o degrau formado entre o piso do pavimento e o piso do elevador. 

 

Manutenção preventiva - Responsabilidade do cliente/condomínio 

- Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente; 

- Obrigatoriamente, efetuar as manutenções com empresa especializada autorizada 

pelo fabricante, que deverá possuir contrato de manutenção e atender aos requisitos 

ABNT NBR 16083 – Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes 

e esteiras rolantes; 

Periodicidade: 6 em 6 meses 

 

6. PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO 

Sugestões de planejamento a fim de minimizar a interferência dos serviços de 

manutenção no uso da edificação e a interferência dos usuários sobre a execução dos 

serviços de manutenção, otimizando o aproveitamento de recursos humanos, financeiros 

e equipamentos. 
 

Sistema Atividade Responsável 

A cada 1 dia (verão) Jardins 
Regar preferencialmente no início da manhã ou no fim da 
tarde, inclusive as folhas 

Equipe de manutenção 
local 

A cada 2 dias 
(inverno) 

Jardins 
Regar preferencialmente no início da manhã ou no fim da 
tarde 

Equipe de manutenção 
local 

A cada 1 semana 

Iluminação de 
emergência - 
grupo gerador 

Verificar o LED de funcionamento e carga 
Equipe de manutenção 
local/Empresa 
capacitada 

Instalação 
hidráulica - água 
potável 

Verificar o nível dos reservatórios, o funcionamento das 
torneiras de boia e a chave de boia para controle de nível 

Equipe de manutenção 
local 

Instalação 
hidráulica - 
sistema de 

Verificar o nível dos reservatórios, o funcionamento das 
torneiras de boia e a chave de boia para controle de nível 

Equipe de manutenção 
local 
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combate a 
incêndio 

A cada 15 dias 

Instalação 
hidráulica - água 
potável 

Utilizar e limpar as bombas em sistema de rodízio, por 
meio 
da chave de alternância no painel elétrico (quando o 
quadro 
elétrico não realizar a reversão automática) 

Equipe de manutenção 
local 

Iluminação de 
emergência - 
baterias comuns 

Efetuar teste de funcionamento dos sistemas, conforme 
instruções do fornecedor 

Equipe de manutenção 
local/Empresa 
capacitada 

Iluminação de 
emergência - 
sistema 
centralizado com 
baterias 
recarregáveis 

Efetuar teste de funcionamento dos sistemas, conforme 
instruções do fornecedor 

Empresa 
capacitada/Empresa 
especializada 

A cada 1 mês 

Instalação 
hidráulica - água 
potável 

Verificar a estanqueidade e a pressão especificada para a 
válvula redutora de pressão das colunas de água potável 

Equipe de manutenção 
local 

Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas 
– SPDA 

Verificar o status dos dispositivos de proteção contra 
surtos 
(DPS), que, em caso de acionamento, desarmam para a 
proteção das instalações, sem que haja descontinuidade. 
É necessário acionamento manual, de modo a garantir a 
proteção no caso de novo incidente 

Equipe de manutenção 
local 

Portas corta-fogo 
Verificar visualmente o fechamento das portas e, se 
necessário 
solicitar reparo 

Equipe de manutenção 
local 

Telefonia e 
sistema 
de interfones 

Verificar o funcionamento conforme instruções do 
fornecedor 

Equipe de manutenção 
local/Empresa 
capacitada 

Instalações 
hidráulicas 
- sistema 
de combate 
a incêndio 

Verificar a estanqueidade do sistema 
Equipe de manutenção 
local 

Acionar a bomba de incêndio por meio do dreno da 
tubulação 
ou da botoeira ao lado do hidrante. Devem ser observadas 
as orientações da companhia de seguros do edifício ou 
do projeto específico de instalações 

Equipe de manutenção 
local 

Jardins 

Executar a manutenção do jardim 
Equipe de manutenção 
local/jardineiro 
qualificado 

Efetuar a manutenção das jardineiras de apartamentos 
cobertura e nos jardins do térreo 

Equipe de manutenção 
local/jardineiro 
qualificado 

A cada 1 mês ou uma 
semana em 
épocas de chuvas 
intensas 

Instalações 
hidráulicas pluviais 

Verificar e limpar os ralos grelhas das águas pluviais e 
calhas 

Equipe de manutenção 
local 

A cada 45 dias 
ou sempre que a 
altura atingir 5 cm 

Jardins Cortar a grama 
Equipe de manutenção 
local/jardineiro 
qualificado 

A cada 2 meses 
Iluminação de 
emergência - 
bateria seladas 

Verificar o LED de carga de baterias 
Equipe de manutenção 
local 

A cada 3 meses Portas corta-fogo 

Aplicar óleo lubrificante nas dobradiças e maçanetas para 
garantir o seu perfeito funcionamento 

Equipe de manutenção 
local 

Verificar abertura e o fechamento a 45°. Se for necessário 
fazer regulagem, chamar empresa especializada 

Equipe de manutenção 
local 

A cada 3 meses (ou 
quando for 
detectada alguma 
obstrução) 

Instalação de 
água não potável 

Limpar os reservatórios de água não potável e realizar 
eventual 
manutenção do revestimento impermeável 

Equipe de manutenção 
local 
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A cada 4 meses 

Sistema de 
combate 
a incêndio 
- mangueiras e 
mangotinhos 

Desconectar e desenrolar as mangueiras de incêndio para 
uma inspeção visual. Tornar a enrolara ou dobrar de forma 
que se acomodem sem vincos ou torções reconectando-as 
ao registro 

Equipe de manutenção 
local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada 6 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada 6 meses 

Instalações 
elétricas 

Testar o disjuntor tipo DR apertando o botão localizado no 
próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será 
interrompida. 
Caso isso não ocorra, trocar o DR 

Equipe de manutenção 
local/empresa 
capacitada 

Cobertura 

Verificar a integridade das calhas, telhas. Se necessário, 
efetuar limpeza e reparos para garantir a funcionalidade 
quando necessário. Em épocas de chuvas 
fortes, é recomendada inspeção das calhas semanalmente 

Empresa capacitada/ 
empresa 
especializada 

Instalações 
hidráulicas - água 
potável 

Verificar funcionalidade do extravasor (ladrão) dos 
reservatórios, evitando entupimentos por incrustações ou 
sujeiras 

Equipe de manutenção 
local 

Verificar mecanismos internos da caixa acoplada 
Equipe de manutenção 
local 

Verificar a estanqueidade dos registros de gaveta 
Equipe de manutenção 
local 

Abrir e fechar completamente os registros dos subsolos e 
cobertura (barrilete) para evitar emperramentos e 
mantendo 
-os em condições de manobra 

Equipe de manutenção 
local 

Limpar e verificar a regulagem dos mecanismos de 
descarga 

Equipe de manutenção 
local 

Efetuar manutenção nas bombas de recalque de água 
potável 

Empresa especializada 

Limpar os aeradores (bicos removíveis) das torneiras 
Equipe de manutenção 
local 

Verificar o sistema de pressurização de água, a regulagem 
da pressão, reaperto dos componentes e parametrização 
dos sistemas elétricos e eletrônicos e, caso haja 
necessidade 
proceder ajustes e reparos necessários 

Empresa especializada 

 
Instalações 
hidráulicas - 
sistema de 
combate a 
incêndio 
 
 
Instalações 
hidráulicas - 
sistema de 
combate a 
incêndio 

 
 
Verificar a estanqueidade dos registros de gaveta 
 
 

Equipe de manutenção 
local 

Abrir e fechar completamente os registros dos subsolos e 
cobertura (barrilete), evitando emperramentos e mantendo 
-os em condições de manobra 

Equipe de manutenção 
local 

Efetuar manutenção nas bombas de incêndio Empresa especializada 

Churrasqueira 
Verificar os revestimentos, tijolos refratários e, havendo 
necessidade, providenciar reparos necessários 

Equipe de manutenção 
local/empresa 
capacitada 

Portas corta-fogo 
Verificar as portas e, se necessário, realizar regulagens e 
ajustes necessários 

Empresa capacitada/ 
empresa especializada 

Esquadrias Verificar as esquadrias e, se necessário, proceder reparos 
Empresa capacitada/ 
empresa especializada 
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A cada 6 meses (ou 
quando ocorrerem 
indícios de 
contaminação ou 
problemas no 
fornecimento de 
água potável da 
rede pública) 

Instalações 
hidráulicas - água 
potável 

Limpar os reservatórios e fornecer atestado de 
potabilidade 
OBS.: Isolar as tubulações da válvula redutora de pressão 
durante a limpeza dos reservatórios superiores, quando 
existentes 

Empresa 
especializada 

A cada 6 meses ou 
conforme 
orientações do 
fabricante 

Instalações 
hidráulicas - água 
potável 

Limpar os filtros e efetuar revisão nas válvulas redutoras 
de 
pressão conforme orientações do fabricante 

Empresa 
especializada 

A cada 6 meses nas 
épocas de 
estiagem e 
semanalmente 
nas épocas de 
chuvas intensas 

Instalações 
hidráulicas 
- água 
não potável 

Verificar se as bombas submersas (esgoto e águas 
pluviais/ 
drenagem) não estão encostadas no fundo do reservatório 
ou em contato com depósito de resíduos/solo no fundo do 
reservatório, para evitar obstrução ou danos nas bombas e 
consequentes inundações ou contaminações. 

Equipe de 
manutenção 
local/empresa 
especializada 

Em caso afirmativo, contratar empresa especializada para 
limpar o reservatório e regular a altura de posicionamento 
da 
bomba através da corda de sustentação 

Equipe de 
manutenção 
local/empresa 
especializada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada 1 ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalações 
hidráulicas 
- água 
potável 

Verificar a estanqueidade da válvula de descarga, torneira 
automática e torneira eletrônica; 

Equipe de manutenção 
local 

Verificar as tubulações de água potável para detectar 
obstruções, perda de estanqueidade e sua fixação. 
Recuperar sua integridade onde necessário 

Equipe de manutenção 
local/empresa 
capacitada 

Verificar e, se necessário, substituir os vedantes 
(courinhos) 
das torneiras, misturadores e registros de pressão para 
garantir a vedação e evitar vazamentos 

Equipe de manutenção 
local 

Verificar o funcionamento do sistema de aquecimento 
individual e afetar limpeza e regulagem, conforme 
legislação vigente 

Empresa capacitada 

Instalações 
elétricas 

Rever o estado de isolamento das emendas de fios e, no 
caso de problemas, providenciar as correções  

Empresa especializada 

Verificar e, se necessário, reapertar as conexões do 
quadro de distribuição 

Empresa especializada 

Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso possua 
desgaste, substitua as peças (tomadas, interruptores e 
ponto de luz e outros); 

Empresa especializada 

Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas – 
SPDA 

Inspecionar sua integridade e reconstituir o sistema de 
medição 
de resistência conforme legislação vigente 

Empresa especializada 

Para estruturas expostas à corrosão atmosférica ou que 
estejam em regiões litorâneas, ambientes industriais com 
atmosfera agressiva, Inspeções completas conforme 
norma 
ABNT NBR 5419 

Empresa especializada 

Impermeabilização 

Verificar a integridade e reconstituir os rejuntamentos 
internos 
e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, 
peças sanitárias, chaminés, grelhas de ventilação e de 
outros elementos 

Empresa Capacitada 
/ Empresa 
Especializada 

Verificar a integridade dos sistemas de impermeabilização 
e reconstituir a proteção mecânica, sinais de infiltração ou 
falhas da impermeabilização exposta. 

Empresa Capacitada 
/ Empresa 
Especializada 
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A cada 1 ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada 1 ano 

Esquadrias de 
ferro 

Verificar e, se necessário, pintar ou executar serviços com 
as 
mesmas especificações da pintura original 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Verificar a vedação e fixação dos vidros 
Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Revestimento 
cerâmico interno 

Verificar e, se necessário, efetuar as manutenções de 
modo a 
manter a estanqueidade do sistema 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos 
internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, 
ralos, peças sanitárias 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Revestimento 
cerâmico 
externo 

Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos 
dos 
pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, chaminés, grelhas 
de 
ventilação, e outros elementos 

 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Esquadrias  
Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação e 
fixação nos caixilhos e reconstituir sua integridade onde 
for necessário 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Revestimento de 
paredes e tetos 
em argamassa 
ou gesso e forro 
de gesso (interno) 

Repintar os forros dos banheiros e áreas úmidas 
Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Cobertura 
Verificar a integridade estrutural dos componentes, 
vedações 
fixações, e reconstituir e tratar onde necessário. 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Rejuntes 

Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos 
internos 
e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, 
peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas 
de 
ventilação, e outros elementos onde houver. 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Vedações 
Flexíveis 

Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos 
internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, 
ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, 
grelhas de 
ventilação, e outros elementos onde houver. 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Revestimento de 
pedras naturais 

Verificar a integridade e reconstituir, onde necessário, os 
rejuntamentos internos e externos respeitando a 
recomendação do projeto original ou conforme 
especificação de especialista. (Atentar para as juntas de 
dilatação que devem ser preenchidas com mastique e 
nunca com argamassa para rejuntamento) 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Vidros 

Nos conjuntos que possuam vidros temperados, efetuar 
inspeção do funcionamento do sistema de molas e 
dobradiças 
e verificar a necessidade de lubrificação 

Empresa especializada 

Verificar o desempenho das vedações e fixações dos 
vidros 
nos caixilhos. 

Equipe de manutenção 
local / empresa 
capacitada 

Piso cimentado 
/ piso acabado 
em concreto / 
contrapiso 

Verificar as juntas de dilatação e, quando necessário, 
reaplicar 
mastique ou substituir a junta elastomérica 

Equipe de manutenção 
local / Empresa 
Capacitada 

 
 
 

Esquadrias de 
PVC 

Reapertar os parafusos aparentes dos fechos, das 
fechaduras 
ou puxadores e das roldanas; 

Empresa Capacitada/ 
Empresa Especializada 
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A cada 1 ano ou 

sempre que 
necessário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada 1 ano ou 

sempre que 
necessário 

Verificar nas janelas Maxim-air a necessidade de regular o 
freio. Para isso, abrir a janela até um ponto intermediário 
(± 
30 °), no qual ela deve permanecer parada e oferecer 
certa 
resistência a movimento espontâneo. Se necessária, a 
regulagem deverá ser feita somente por pessoa 
especializada, para não colocar em risco a segurança do 
usuário e de terceiros; 

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
Capacitada 

Instalações 
elétricas 

Reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores e 
ponto 
de luz e outros) 

Empresa capacitada/ 
Empresa 
especializada 

Revestimento de 
paredes e tetos 
em argamassa 
ou gesso e forro 
de gesso (interno) 

Revisar a pintura das áreas secas e se necessário, 
repinta-las 
evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o 
descascamento 
e eventuais fissuras 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Pinturas, texturas, 
vernizes (interna 
e externa) 

Revisar a pintura das áreas secas e se necessário, 
repinta-las 
evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o 
descascamento 
e eventuais fissuras 

Empresa capacitada 
/ Empresa 
especializada 

Vedações 
flexíveis 

Inspecionar e, se necessário, completar o rejuntamento 
com 
mastique. Isto é importante para evitar o surgimento de 
manchas e infiltrações 

Equipe de 
manutenção 
local / Empresa 
especializada 

Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas 
– SPDA 

Para estruturas destinadas a grandes concentrações 
públicas (hospitais, escolas, teatros, cinemas, estádios de 
esporte, pavilhões, centros comerciais, depósitos de 
produtos 
inflamáveis e indústrias com áreas sob risco de explosão) 
- 
Inspeções completas conforme norma ABNT NBR 5419 

Empresa especializada 

Revestimento de 
paredes e tetos 
em argamassa 
ou gesso e forro 
de gesso (interno 
e externo) 

Repintar paredes e tetos das áreas. 
Empresa capacitada / 
Empresa especializada 

Revestimento 
cerâmico interno 

É recomendada a lavagem das paredes externas, por 
exemplo, terraços ou sacadas, para retirar o acúmulo de 
sujeira, fuligem, fungos e sua proliferação. Utilizar sabão 
neutro para 
lavagem 

Empresa capacitada / 
Empresa especializada 

Pinturas, (interna 
e externa) 
CAPOTO 

Repintura de paredes, tetos e elementos 

Empresa capacitada / 
Empresa especializada 

As áreas externas devem ter sua pintura revisada e, se 
necessário, repintadas, evitando assim o envelhecimento 
e eventuais fissuras que possam causar infiltrações. O 
capoto, se não danificado, deve ser somente lavado com 
lava jato de baixa pressão, a uma distância mínima de 
30cm da superfície. 

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
capacitada / Empresa 
especializada 

A cada 5 anos 

Sistema de 
combate a 
incêndio - 
mangueiras e 
mangotinhos 

Enviar para ensaio conforme preconiza a NBR 11861 

Empresa especializada 

Observação: 
Em caso de sinistro onde as mangueiras tenham sido 
utilizadas, ou mesmo sem uso, tenham sido expostas à 
calor 
intenso as mesmas deverão ser enviadas para ensaio 
independente do prazo de validade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. SEGURANÇA  

 Você está recebendo cópias das chaves de seu imóvel e demais cópias devem ser 

feita por você ou pessoa de confiança. 

 Acompanhe de perto qualquer tipo de serviço realizado em seu apartamento. 

 Caso perca as suas chaves, troque o segredo imediatamente. 

 Observar pessoas paradas por algum tempo nas imediações do residencial. 

 Não permitir a entrada de pessoas estranhas no empreendimento sem prévia 

identificação. 

 

7.2. SEGURO OBRIGATÓRIO DO IMÓVEL  

Faz parte das obrigações do condomínio contratar e manter seguro contra riscos de 

incêndio e de outros sinistros, computando tal gasto como despesa ordinária de 

manutenção da propriedade coletiva. 

 

7.3. RELAÇÃO DE PROJETISTAS 

 Projeto arquitetônico | Arq. e Urb. Roger Marimon do Amaral| CAU A50281-2 | dDM Ateliê de 

Arquitetura  

 

 Projeto estrutural | Anpla Engenharia de Projetos LTDA| CREA/RS 213210 

 

 Projeto elétrico | Eng. Eletricista Rogério da Silveira Freitas | CREA/RS 146.900 | Energy 

Energia Sul 

 

 Projeto telefonia | Eng. Eletricista Rogério da Silveira Freitas | CREA/RS 146.900 | Energy 

Energia Sul 

 

 Projeto de instalações hidrossanitárias prediais | Arq. e Urb. Hélen A. M. da Silva | CAU 

143510-8 | Termogás  

 Projeto de gás | Arq. e Urb. Hélen M. da Silva | CAU – 143510-8 | Termogás 

 

 Projeto Prevenção e Combate a Incêndios | Eng. Marcelo Lima Rodrigues | CREA/RS 207.520 

| Dias Gomes  

 

 Projeto, execução e laudo SPDA | Eng. Eletricista Rogério da Silveira Freitas | CREA 146.900 

| Energy  

 

 Execução geral de obra |Arq. E Urb. Paulo Henrique da Silva Farias FIlho | CAU A66542-8 
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8. LISTA DE FORNECEDORES 

 Elevadores – Atlas Schindler 

 

 Circuito de Câmeras e Portaria remota – My Village 

 

 Bomba de recalque 

Moto bomba  – Thebe motor 2CV - trifásico vazão 20m³/h a 25MCA 

 

  Bomba de Incêndio  

1 motobomba marca Somar motor 5CV - trifásico - vazão 10m³/h a 45MCA 

1 motobomba marca Ferrari motor 1CV - monofásico vazão 0,5m³ a 60MCA 

 

 Automação de portões – My Village 

 

 Sinalização de Incêndio e Emergência; Iluminação de Emergência: 

 

Zeus do Brasil Equipamentos de Proteção, Prevenção e Segurança. 

Telefone – (47) 3231.1111 

Dias Gomes Sistema de Prevenção Contra Incêndios 

Telefone – (53) 3027.5455 

 

 Extintores de Incêndio – Mocelin – (46) 3534-8000 

*Reposição ou recarga com Dias Gomes (53) 3027-5455 

 

 Tomadas e Interruptores Elétricos – Iriel Duale UP 

 

 Revestimentos Corredor 

 

*Referências do material: INCEPA PN boston cement 60x60 ret. 

Rejunte Cinza Outono – 1,5mm 

 

 Revestimento Apartamento 

 

*Referências do material: INCEPA PN balkans soft gris 60x60 ret. 

Rejunte Corda – 1,5mm 

 

 Revestimentos Varanda 

 

*Referências do material: INCEPA PP ABS line cinza 61x61 

Rejunte Cinza Platina – 3mm 
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 Revestimentos Escadaria 

 

*Referências do material: INCEPA Alfenas Gris 44,5x44,5  

Rejunte Corda – 1,5mm 

 

 Revestimentos cerâmicos Parede cozinha  

 

*Referencias do material: INCEPA Glacial Snow 33x60 

Rejunte Branco – 1,5mm 

 

 Revestimentos cerâmicos Parede banheiro 

  

*Referencias do material: INCEPA Nordico Snow Acet 30x90 ret. 

Rejunte Branco – 1mm 

 

 Registros (acabamento) – Docol Metais Sanitários  

 

 Louças sanitárias – Importado Marca Porto5 Investimentos Imobiliários Ltda. 

 

 Metais – Importado Marca Porto5 Investimentos Imobiliários Ltda. 

 

 Mangotes, engates flexíveis – Bluekit 

 

 Vidros Fachada – Sacadas – Toniglass – (53) 3283-1834 

 

 Esquadrias Internas - Rodapés Rohden Portas e Paineis Ltda 

 

 Esquadrias PVC – SERPVC – (53) 3303-0771 

 

 Portas Corta-Fogo - Zeus do Brasil – (47) 3231-1111  

 

 Piso Laminado - Eucatex – Fresno Decape 

 

 Deck - Madeirão Florestal – (53) 3273-3000 

 

 Pedras – Marmoraria Nogueira 

 

 Gesso Acartonado – Placo Saint Gobain 

 

 Capoto - Importado Marca Porto5 Investimentos Imobiliários Ltda. 
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 Fechaduras e Ferragens – Pado  

*Referência do material: Fechadura IX Barra Ros 940 Raio IXE 

 

 Caixa de Correio – Tecnometal 

 

 Luminárias Tubulares - Lumepetro Luminárias – 41.3536.1179 

 

 Pintura Paredes 

 

Áreas Comuns – Kresil Gelo 

Áreas Privativas – Kresil Branco 

 

 Pintura Tetos  

 

Tinta Interna – Kresil Acrílico Branco Fosco 

Teto Sacada - Textura Coriarte Branca lisa 

 

  Impermeabilização – Allnex 

 

*Referência do material: AQ1651 

 

9. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

A conservação e manutenção das áreas comuns são de responsabilidade do 

condomínio e sua utilização é controlada pelo regulamento interno. Procure conhecê-lo. 

Qualquer informação sobre as áreas comuns pode ser obtida com o síndico. 

Lembre-se que você e seus familiares também são responsáveis por sua correta 

utilização e consequente conservação. 

 

Aos proprietários 

- Durante sua mudança, oriente os carregadores para não baterem com os móveis em 

cantos, esquadrias, paredes, revestimentos e outros pontos do imóvel, evitando danos 

e, consequentemente, gastos; 

- Antes de sua mudança, certifique-se da limpeza e preparação de seu imóvel, em 

especial para a colocação dos móveis, de modo a evitar transtornos; 

- Observe a finalidade para a qual foi destinada a área e a utilize estritamente dentro 

dos objetivos; 

- Respeite as regras estabelecidas na convenção do condomínio e no regulamento 

interno.  Neles estão estabelecidos os direitos e deveres de todos;  
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- Evite a manipulação e o uso de produtos abrasivos, agressivos, corrosivos ou 

explosivos dentro do condomínio. Para qualquer sugestão ou reclamação, dirija-se ao 

síndico; 

- Qualquer modificação que você queira fazer em seu imóvel deve ser submetida à 

apreciação do corpo técnico da construtora. Os itens que forem alterados perdem a 

garantia legal mencionada neste manual; 

- A legislação brasileira que trata e regula a relação construtora/comprador de imóvel 

infelizmente não contempla integralmente as hipóteses de conflitos no que se refere 

aos problemas que surgem com o uso e ocupação da unidade imobiliária. Na prática, 

o setor construtor tem verificado que grande parte das reclamações de problemas nos 

imóveis por parte do comprador/usuário decorre do mau uso, da manutenção 

indevida, da falta de manutenção e até mesmo devido a modificações realizadas sem 

autorização e acompanhamento profissional. 

 

Alterações das características originais do imóvel podem afetar seu desempenho 

estrutural, térmico, acústico, de estanqueidade e funcionamento das instalações. 

“DIANTE DISTO, SÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDAS AS MODIFICAÇÕES SEM 

PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONSTRUTORA OU CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS/EMPRESAS QUALIFICADAS PARA TAL FIM”. 

 

Ao síndico  

- Partes do condomínio só podem ser modificadas mediante aprovação em assembleia 

geral e consulta à construtora;  

- Reservatórios (superior e inferior) devem ser limpos semestralmente e devem estar 

sempre fechados;  

- Na limpeza dos reservatórios, tomar muito cuidado com o registro de limpeza do 

reservatório superior (em caso de edifícios). Nunca se deve abrir totalmente o registro, 

pois o volume de água é muito grande e pode inundar a laje de cobertura;  

- Escadarias e circulações devem ser mantidas desimpedidas;  

- Os extintores devem ser recarregados conforme orientação do fabricante do mesmo; 

- O condomínio deve ser dedetizado anualmente; 

- É proibida qualquer alteração nas fachadas externas (no caso de edifícios) sem o 

consentimento dos moradores expresso em reunião, registrado em ata de condomínio 

e autorização da Porto5 / arquiteto;  

- Observe e faça com que observem as regras de segurança associadas a cada área 

específica. 
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10. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

É importante que os responsáveis estejam atentos aos aspectos ambientais e 

promovam a conscientização dos moradores e funcionários para que colaborem em 

ações que tragam benefícios, como: 

 

Uso racional da água 

Verifique mensalmente as contas para analisar o consumo de água e checar o 

funcionamento dos medidores ou existência de vazamentos, bem como a existência de 

perda de água (por exemplo, em torneiras “pingando”). 

Evite o desperdício. 

 

Uso racional da energia 

Desligue, quando possível, os pontos de iluminação e equipamentos. 

Evite fuga de corrente elétrica, realize manutenções no isolamento dos fios, conexões 

no quadro de distribuição e tomadas, interruptores e pontos de luz. 

Sempre utilize equipamentos com boa eficiência energética, como o selo PROCEL 

em níveis de eficiência A ou de desempenho semelhante. 

 

Resíduos sólidos 

Informe-se sobre o programa de coleta seletiva e destine os materiais a instituições 

que possam reciclá-los ou reutilizá-los. 

Em caso de reformas ou manutenções, que gerem resíduos de construção ou 

demolição, atender à legislação específica. 

 

11. SEGURANÇA 

Incêndio 

No caso de princípio de incêndio, ligue para o Corpo de Bombeiros e acione o alarme 

de incêndio. Automaticamente, os membros da brigada de incêndio devem entrar em 

ação.  

Desligue o gás. 

Desligue as chaves ou disjuntores gerais de energia. 

Em situações extremas, mantenha a calma e siga as orientações da brigada de 

incêndio. 

 

Vazamento em tubulações hidráulicas 

No caso de algum vazamento em tubulação de água quente ou água fria, a primeira 

providência a ser tomada é fechar os registros correspondentes.  
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Caso perdure o vazamento, feche o ramal abastecedor do setor ou da unidade.  

Quando necessário, avise a equipe de manutenção local e acionar imediatamente 

uma empresa especializada. 

Entupimento em tubulações de esgoto e águas pluviais 

No caso de entupimento na rede de coleta de esgoto e águas pluviais, avise a equipe 

de manutenção local e acione imediatamente, caso necessário, uma empresa 

especializada em desentupimento. 

 

Curto-circuito em instalações elétricas 

No caso de algum curto-circuito, os disjuntores (do quadro de comando) desligam-se 

automaticamente e consequentemente as partes afetadas pela anormalidade. Para 

corrigir, voltar o disjuntor correspondente à sua posição original Mas, antes, verifique a 

causa do desligamento do disjuntor.  

Chame imediatamente a empresa responsável pela manutenção das instalações do 

condomínio, por intermédio do zelador/gerente predial e/ou administradora. 

No caso de curto-circuito em equipamentos ou aparelhos, desarmar manualmente o 

disjuntor correspondente ou a chave geral. No caso de ausência prolongada, por 

exemplo em viagens, desligue a rede elétrica da unidade. 

 

Interrupção do funcionamento dos elevadores 

No caso de parada súbita do elevador, o funcionário do condomínio deverá acionar a 

empresa responsável pela manutenção e conservação do elevador ou o Corpo de 

Bombeiros quando necessário.  

O nome e telefone da empresa responsável pelo atendimento de emergência deverão 

estar disponíveis em local de fácil acesso. Para identificação, informar o endereço do 

condomínio e/ou elevador que está com problema. 

Se a edificação possuir gerador de energia auxiliar, no caso de falta de abastecimento 

elétrico pela concessionária os elevadores descerão gradativamente até o pavimento de 

saída da edificação. 

Para sua segurança, seguir as instruções da empresa responsável pela manutenção 

e conservação dos elevadores.  
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12. UMA PALAVRA AO AMIGO PROPRIETÁRIO 

Mais uma vez, parabéns pela compra deste imóvel! 

Ele foi construído com a qualidade PORTO5 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 

Para contratar serviços, como por exemplo, de eletricistas e encanadores, ou mesmo 

as instalações de quaisquer acessórios, recorra apenas a empresas ou profissionais 

responsáveis, qualificados e idôneos, devidamente preparados e munidos de 

equipamentos e materiais adequados, certamente esses profissionais irão zelar pela sua 

satisfação e por seu patrimônio. 

Evite gambiarras, o improviso pode sair caro! 

Recomendamos alguns procedimentos para poupá-lo de transtornos e despesas 

desnecessárias. Tão importante quanto aprender a cuidar corretamente do imóvel é 

conhecer alguns aspectos que podem comprometer a sua família em virtude de 

negligência, má utilização ou acidentes. 

Lembre-se que o ato de se manter um bem com manutenções preventivas e 

corretivas, evitando sua deterioração natural é sua responsabilidade. 

Fique atento a todos os itens e dicas aqui apresentados. Observe corretamente este 

conteúdo, que visa permitir que seu imóvel se mantenha novo e completo em suas 

funcionalidades. 

Lembramos a você que, apesar de utilizarmos materiais de boa procedência, 

fornecedores qualificados e a melhor mão-de-obra disponível, problemas podem ocorrer 

com o decorrer do tempo. Estes não caracterizam defeitos de construção, pois no estado 

atual da técnica e, devido ao emprego de métodos artesanais, além das características 

intrínsecas de certos materiais, espera-se de alguns destes e de alguns serviços uma 

duração limitada, decorrente do desgaste natural. Diante disto, deverá ser afastada a 

responsabilidade da construtora, caso esses defeitos decorram do desgaste habitual ou 

processos de beneficiamento, extração e queima de fornalhas. 

Para citar alguns exemplos: 

a) diferenças em espessuras de cerâmicas ou pedras; 

b) diferenças de tonalidades em cerâmicas e pedras; 

c) pequenas imperfeições nos revestimentos em gesso (ondulações, pequenos 

desníveis, estrias e fissuras); 

d) fissuras em geral, proveniente do processo de dilatação e contrações dos materiais. 

 

Esperamos que o Netuno Beach Residence supere suas expectativas! 

 

PORTO5 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

 


