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Seja Bem-Vindo.
Querido proprietário, neste manual, você terá acesso a inf�mações essenciais para uso e manutenção do 

seu novo imóvel. Após a leitura, é de suma imp�tância que você guarde-o em um local seco e limpo para eventuais 
dúvidas que p�sam surgir ao longo do tempo. Depois de quatro an� de muito trabalho e dedicação, lhe 
entregam� este imóvel em perfeitas condições de uso para que ele seja a sua mais nova certeza de se m�ar bem. 

Que estes m  transb�dem felicidade e que você faça deste imóvel, um verdadeiro lar para você e sua família.
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1- INTRODUÇÃO

 1.1    Descrição da Edificação

O prédio multifamiliar é constituído do pavimento térreo e mais sete pavimentos, 

contemplando apartamentos de um, dois e três dormitórios, totalizando 41 unidades residenciais. 

O pavimento térreo contempla os boxes de garagem e área de uso comum, o pavimento tipo 

contempla oito apartamentos e se repete em cinco pavimentos, no sexto e sétimo pavimento há dois 

apartamentos duplex. O sétimo pavimento também tem um apartamento cobertura.

A edificação foi projetada em alvenaria estrutural, sistema construtivo em que as paredes 

desempenham função portante, ou seja, neste sistema, a parede não tem apenas a função de 

vedação (dividir ambientes) ela desempenha também o papel de estrutura da edificação.

O projeto arquitetônico teve sua aprovação junto a prefeitura e órgão competentes e consta 

devidamente registrado e arquivado no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, sob matrícula 

nº ...

1.2    Empreendimento

Residencial Príncipe de Piemonte

Endereço: RS 509, Av. Prefeito Evandro Behr, número 8091, Bairro Camobi, Santa Maria/RS

Área total construída: 4.381,95 m²

Área do terreno: 1.153,95 m²

1.3    Incorporadora

Coase Construtora e Incorporadora Ltda.

Endereço:  R. João Atílio Zampiere, 80 - Camobi, Santa Maria - RS, 97105-490.

Telefone: (55) 3226-2131

Email: coaseconstrutora@hotmail.com

1.4    Definições para Melhor Entendimento deste Manual

ABNT NBR 14037: Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece os 

requisitos mínimos para elaboração e apresentação dos conteúdos do Manual de Uso, Operação e 

Manutenção das edificações, elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador ao 

condomínio por ocasião da entrega do empreendimento.

Auto de Conclusão ou Habite-se: Documento público expedido pela autoridade 

competente municipal confirmando a conclusão da obra nas condições do projeto aprovado e em 

condições de habitabilidade.

Código Civil Brasileiro: É a lei 10406/10 de janeiro 2002, que regulamenta a legislação 

aplicável às relações civis em geral, dispondo, entre outros assuntos, sobre o Condomínio edifício. 

PRÍNCIPE DI PIEMONTE
Residencial

03

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



Código de Defesa do Consumidor: É a lei 8078/90, que institui o Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, definindo os direitos e obrigações de consumidores e fornecedores.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Empresa especializada: Nos termos da ABNT NBR 5674, organização ou profissional liberal que 

exerce função para a qual são exigidas qualificação e competência técnica específica.

Equipe de manutenção local: Nos termos da ABNT NBR 5674 pessoas que realizam serviços na 

edificação, que tenham recebido orientação e possuam conhecimento de prevenção de riscos e 

acidentes.

Manutenção: Nos termos da ABNT NBR 15575, conjunto de atividades a serem realizadas ao longo 

da vida útil da edificação, para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas 

constituintes e atender as necessidades e segurança dos seus usuários.

Vícios ocultos: São aqueles não detectáveis no momento da entrega do imóvel.

Vícios aparamentes: São aqueles de fácil constatação, detectados quanto da vistoria para 

recebimento do imóvel.

Garantia Contratual: Período de tempo igual ou superior ao prazo de garantia legal e condições 

complementares oferecidas voluntariamente pelo fornecedor (incorporador, construtor ou 

fabricante) na forma de certificado ou termo de garantia ou contrato no qual constam prazos e 

condições complementares à garantia legal, para que o consumidor possa reclamar dos vícios ou 

defeitos verificados na entrega de seu produto. Este prazo pode ser diferenciado para cada um dos 

componentes do produto, a critério do fornecedor. A garantia contratual é facultativa, 

complementar à garantia legal, não implicando necessariamente na soma dos prazos. 

Garantia Legal: Período de tempo previsto em lei que o comprador dispõe para reclamar do vício 

ou defeito verificado na compra de seu produto durável.

Solidez da construção: São itens relacionados à solidez da edificação e que possam comprometer 

a sua segurança, neles incluídas peças e componentes da estrutura do edifício, tais como lajes, 

pilares, vigas, estruturas de fundação, contenções e arrimos.
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Em caso de dúvidas ou reclamações, 
fav� entrar em contato em uma das 
plataf�mas ao lado.

contato@coaseconstrutora.com.br

www.coaseconstrutora.com.br

(55) 3226 2131



2.1   Primeiras Providências

A Coase Construtora e Incorporações está à disposição para atendê-lo, dentro dos prazos 

de garantia estabelecidos neste documento, caso algum defeito ou problema seja verificado. Antes 

de proceder a entrega de seu imóvel e considera-lo concluído, todas os seus componentes e 

instalações foram vistoriados e testados pela equipe técnica da construtora. 

Porém, é possível que algum detalhe ainda mereça ser revisado. Para isto, proceda a uma 

cuidadosa vistoria, examinando o estado dos pisos, revestimentos e demais componentes. Teste o 

correto funcionamento das instalações hidrossanitárias e elétricas.

A construção de um imóvel é um processo artesanal. Portanto, use o bom senso e não se 

detenha em pequenos detalhes que, mesmo apresentando alguma imperfeição, não 

comprometam a aparência e a qualidade do conjunto. Suas reclamações serão analisadas e, 

quando julgadas procedentes, serão prontamente atendidas. Caso contrário, nós o convocaremos 

para debater o assunto.

É muito importante que você ou o usuário do imóvel leia com atenção este manual e 

mantenha seu imóvel sempre novo, conhecendo os materiais e as instalações que a compõem, e os 

cuidados associados a cada um deles.  Lembre-se que a má utilização ou o uso inadequado das 

instalações ou equipamentos poderá trazer-lhe despesas extras ou a perda das garantias.

2.1.1 Mudança

Quando realizar sua mudança, realize o planejamento do transporte dos materiais, levando em 

consideração a largura das escadas, rampas e vãos das portas. Procure orientar os carregadores 

para não baterem os móveis em cantos, esquadrias ou paredes e não arrastarem-nos sem proteção 

para que não arranhem ou estraguem o piso, pois a correção de eventuais danos é trabalhosa e 

inconveniente.

2.2 Termo de Vistoria e Recebimento do Imóvel

No momento da entrega do imóvel será realizada a vistoria da unidade, onde o proprietário 

será acompanhado por um representante da Coase, buscando verificar se a edificação está de 

acordo com as especificações técnicas descritas no memorial descritivo ou ainda se há defeitos 

visíveis de construção. No caso de constatar alguma irregularidade, esta será registrada no 

formulário padrão da empresa, denominado Termo de Vistoria e Recebimento do Imóvel e a 

construtora procederá o reparo.
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2 - ENTREGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

É de extrema imp�tância que este manual seja lido e consultado sempre que necessário pelo 
proprietário e/ou usuário do imóvel, para sanar quaisquer duvidas.
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Após a entrega do imóvel o proprietário passa a ser responsável por todas as despesas 

decorrente do imóvel e pela conservação do mesmo.

2.3 Solicitação de Assistência Técnica

Posterior a vistoria do imóvel, se encontrada alguma irregularidade, caberá ao proprietário 

solicitar formalmente uma visita técnica, que deve ser encaminhada ao setor de Pós-Venda da 

construtora, pelo telefone (55) 3226-2131 ou no e-mail: atendimento.coase@hotmail.com, no 

momento da solicitação e de extrema importância que seja relatado o fato da forma mais completa 

e esclarecedora possível.

Antes de solicitar a visita técnica, certifique-se da real necessidade da visita, evitando desta 

forma a convocação desnecessária do corpo técnico, quando o problema for provocado por falta 

de energia elétrica, falta de água, falta de limpeza, registros fechados, entupimento provocado por 

utensilio doméstico, falta de manutenção e outros fatores que acarretam perda de garantia.

Caso o serviço solicitado esteja por alguma razão fora das condições de garantia, a construtora 

poderá cobrar uma taxa referente a visita do profissional.

O Residencial Príncipe de Piemonte foi edificado com Sistema Construtivo em Alvenaria 

Estrutural, utilizando blocos estruturais cerâmicos. 

É importante lembrar que todos os materiais utilizados na construção do edifício são de 

primeira linha, adquiridos de fornecedores tradicionais do mercado. Além disso, alguns materiais 

foram submetidos a ensaios tecnológicos atendendo às especificações das Normas Técnicas 

Brasileiras.

A partir do recebimento das chaves, e consequente p�se do imóvel, a responsabilidade pela 
conservação do mesmo será inteiramente sua,  independentemente das garantias legais 

que fazem� questão de assumir.

3 - MATERIAIS E/OU MÉTODOS CONSTRUTIVOS EMPREGADOS

Esta edificação foi executada em Alvenaria Estrutural, desta f�ma é expressamente proibida 
a remoção de qualquer uma das paredes executadas com função estrutural, assim como 
abertura de vã� ou c�tes para a colocação de tubulações, sob o risco de comprometer a 

estrutura da edificação.
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3.3.1.Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Utilize parafusos e buchas apropriados para o uso em alvenaria estrutural.

Ÿ Evite pregos e martelos.

Ÿ Para prevenir acidentes, evite abrir furos perto de quadro de distribuição de energia, de tomadas, 

interruptores, registros e torneiras.

Ÿ Cuidado especial deve ser tomado nas instalações de espelhos e acessórios nos banheiros, áreas 

de serviço e cozinha, por causa das instalações hidrossanitárias.

Ÿ No período de inverno ou longos períodos de chuva, pode ocorrer o surgimento de mofo, 

principalmente em cantos e atrás de cortinas e armários. O mofo é uma colônia de fungos 

microscópicos que se encontra normalmente no ar. Ele se prolifera quando encontra três fatores: 

umidade, sombra e calor. Procure manter os ambientes sempre bem ventilados. Combata o mofo, 

logo que ele se manifeste, com o uso de detergente.

3.4. Telhado

As telhas utilizadas são de fibrocimento com espessura de 8mm e foram instaladas sobre 

estrutura de madeira. As algerosas e calhas foram confeccionadas em chapa metálica galvanizada.

3.4.1 Cuidados de uso e manutenção

Ÿ A cada 6 meses, uma empresa qualificada deverá verificar a integridade das telhas e calhas, 

averiguando se há necessidade da execução de limpeza e reparos.

Ÿ Em épocas de chuvas fortes, é necessária a inspeção semanalmente.

Ÿ Todos os anos, uma empresa especializada deverá analisar a integridade dos elementos 

estruturais do telhado, bem como suas vedações e fixações e, se preciso, arrumá-los.

Ÿ Somente pessoas treinadas tecnicamente e sob segurança deverão transitar sobre a cobertura.

Ÿ Sempre que existirem telhas danificadas, recomenda-se sua imediata substituição, para evitar 

possíveis infiltrações que prejudicariam a estrutura do telhado e até mesmo revestimentos dos 

apartamentos localizados imediatamente abaixo.
Ÿ

3.4.2 Perda de Garantia

Ÿ Telhas quebradas devido ao transito de pessoas sobre o telhado,

Ÿ Vazamento de calhas devido à falta de limpeza e manutenção.

Antes de perfurar paredes para fixação de quadr�, armári�, prateleiras ou outr� objet�, 
certifique-se de que a alvenaria resiste ao peso do elemento a ser sustentado e assegure-se de 
que não haverá agressão alguma às instalações embutidas nas paredes, em anexo segue o 
projeto as-built das instalações elétricas e hidr�sanitárias que deve ser consultado sempre 
que f� executar esse tipo de serviço. Procedendo assim, você evitará furar as tubulações e 

danificar as instalações embutidas nas paredes.
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Os infrat�es serão responsabilizad� civil e criminalmente. Não é permitido retirar ou c�tar 
uma parede de alvenaria sem consultar um engenheiro e obter inf�mações detalhadas quanto 

a segurança estrutural
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3.1 Fundações

Ÿ As fundações utilizadas foram as do tipo escavada.

3.1.1 Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Não é necessária a manutenção para as fundações.

Ÿ Porém NUNCA deverão ser realizadas perfurações ou alterações no solo sem o conhecimento 

prévio da construtora e engenheiro responsável, sob penalidade da perda da garantia.

3.2 Estrutura

Ÿ A estrutura do seu imóvel foi construída em concreto armado (andar térreo) e alvenaria portante 

(alvenaria estrutural), ou seja, com função estrutural, equivalente a vigas e pilares, dando 

estabilidade a edificação.

3.2.1 Cuidados de uso e manutenção

Ÿ NÃO retirar, alterar seção ou efetuar furos de passagens de dutos ou tubulações em quaisquer 

elementos estruturais para evitar danos à solidez e à segurança da edificação.

3.2.2.Perda de Garantia

Ÿ Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos estruturais, como pilares, vigas, painéis, 

lajes, alvenarias estruturais ou de fechamento.

Ÿ Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos de vedação com relação ao projeto original;

Ÿ Se forem identificadas sobrecargas além dos limites normais de utilização previstos nas estruturas 

ou vedações.

3.3. Alvenaria

Seu imóvel possui paredes de alvenaria de blocos cerâmicos com função estrutural, 

equivalentes a vigas e pilares, dando estabilidade a edificação. No projeto estrutural o engenheiro 

efetuou a especificação de cada uma das paredes adequando-as às solicitações de esforços 

mecânicos próprios da edificação e da sua utilização.

As paredes também abrigam tubulações das instalações hidrossanitárias e das instalações 

elétricas e complementares.

A repentina variação de temperatura pode promover a oc�rência de fissuras. Isto é comum e 
não compromete a segurança estrutural da construção.
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3.5. Impermeabilização

As vigas baldrames e, fundo do elevador, box dos banheiros, sacadas e terraços foram 

impermeabilizados a fim de garantir a estanqueidade da mesma e não permitir a passagem de água.

3.5.1.Cuidados de uso e manutenção

Ÿ Não proceder qualquer tipo de furação e/ou permitir a fixação de antenas, postes de iluminação 

ou outros equipamentos, por meio de fixação com buchas, parafusos, pregos ou chumbadores 

sobre lajes impermeabilizadas. 

Ÿ Manter os ralos, grelhas e extravasores nas áreas descobertas sempre limpos.

Ÿ Não introduzir objetos de qualquer espécie nas juntas de dilatação.

Ÿ No caso de danos à impermeabilização, deve-se realizar o conserto com empresa especializada e 

não executar reparos com materiais e sistemas diferentes ao aplicado originalmente, pois a 

incompatibilidade poderá comprometer o desempenho do sistema.

Ÿ A cada 1 ano 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.

Ÿ A cada 1 ano verificar a integridade dos sistemas de impermeabilização e reconstituir a proteção 

mecânica, sinais de infiltração ou falhas da impermeabilização exposta.

3.5.2.Perda de Garantia:

Todas as condições descritas no item "Garantias" deste Manual, acrescidas de:

Ÿ Reparo e/ou manutenção executados por empresas não especializadas.

Ÿ Danos ao sistema decorrentes de instalação de equipamentos ou reformas em geral.

Ÿ Produtos e equipamentos inadequados para limpeza das regiões que possuam tratamento 

impermeabilizante.

Ÿ Danos causados por perfuração das áreas impermeabilizadas.

3.6. Revestimentos e pisos

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

competentes para garantir proteção, durabilidade, beleza e harmonia estética. Todavia, necessitam 

de manutenção periódica, e cabe a você conhecer os cuidados especiais associados a cada tipo para 

garantir sua conservação. A seguir listamos as principais recomendações e alguns conselhos úteis:

LOCAL MATERIAL
Viga Baldrame Manta Asfáltica de polietileno, espessura 4mm.

Poço do Elevador Impermeabilizante liquido, 2 demãos

Box Banheiro Impermeabilizante liquido e manta asfáltica.

Sacadas Impermeabilizante liquido

Terraço Impermeabilizante liquido e manta asfáltica.
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Ÿ Evitar o choque causado por batida de portas.

Ÿ Não lavar as paredes e tetos.

Ÿ Nunca molhar o forro de gesso.

Ÿ Evitar impacto no forro de gesso que possa danificá-lo.

Ÿ Manter os ambientes bem ventilados, evitando o aparecimento de bolor ou mofo.

Ÿ A cada 1 ano, repintar os forros de banheiros e áreas úmidas.

Ÿ Cada 2 anos, uma empresa especializada deverá revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, 

repintá-las.

Ÿ A cada 3 anos, repintar paredes e forros das áreas secas.

3.6.5.2. Perda de garantia:

Ÿ Impactos abruptos que estraguem os revestimentos, ambientes mal ventilados ou danos 

causados por furos intencionais.

3.7 Pintura:

Internamente as paredes e tetos receberam uma demão de fundo preparador e duas 

demãos de tinta acrílica fosca. Externamente as paredes receberam uma demão de fundo 

preparador e aplicação de textura acrílica.

3.7.1. Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Para proceder à limpeza, utilize-se de esponja umedecida e sabão neutro.

Ÿ Evite o uso de álcool e não use produtos ácidos ou cáusticos.

Ÿ Para realizar a limpeza, não utilize materiais que produzam atrito com a pintura nem grandes 

pressões, como esponjas de aço ou máquinas de elevada pressão de água.

Ÿ Evitar pancadas que possam remover ou manchar a tinta.

Ÿ Manter os ambientes ventilados para evitar a formação de mofo.

Ÿ Pinturas com tinta látex (PVA) deverão ser limpas com esponja.

Ÿ Com o tempo, a pintura escurece um pouco e fica naturalmente "queimada". Por isso, evite fazer 

retoques na pintura. Se necessário, pinte toda a parede ou cômodo.

3.8. Instalações elétricas:

No projeto elétrico, o engenheiro procedeu à especificação das tubulações, fios e demais 

componentes de forma a colocar à sua disposição, nas várias dependências, a possibilidade de 

utilização dos mais variados aparelhos eletroeletrônicos domésticos. As instalações elétricas foram 

projetadas e executadas em conformidade com as normas técnicas vigentes na empresa 

concessionária e ABNT. Basicamente as instalações elétricas do seu imóvel são compostas por:

Ÿ Medidor de Energia, cujo quadro abriga o relógio de medição e o disjuntor geral. Localizado no 

recuo de jardim, junto ao muro lateral.

Ÿ Quadro Geral de Distribuição dos apartamentos, que contém todos os disjuntores, que são 

chaves de segurança dos diversos circuitos elétricos do imóvel, localizado na circulação de cada 

apartamento.
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3.6.1.Azulejos, cerâmicas, porcelanatos e granito:

3.6.1.1. Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Periodicamente, verifique o rejuntamento dos azulejos, procurando identificar possíveis 

caminhos para eventuais infiltrações.

Ÿ Para proceder à limpeza, utilize-se de esponja macia ou pano umedecido em sabão neutro ou 

produto específico para este fim.

Ÿ Evite o contato com frutas ácidas e vinagres que possam manchá-los.

Ÿ Antes de perfurar qualquer peça, consultar os projetos de instalações entregues, a fim de evitar 

perfurações acidentais em tubulações e camadas impermeabilizadas.

Ÿ Para fixação de acessórios, utilizar parafusos e buchas apropriadas e evitar impacto nos 

revestimentos que possam causar danos ou prejuízo ao desempenho do sistema.

Ÿ Nos procedimentos de limpeza diária de pedras polidas, remover primeiro o pó ou partículas 

sólidas nos tampos de pias e balcões.

Ÿ Evitar o arraste de móveis ou aparelhos pesados que danifiquem o revestimento.

Ÿ Em áreas molháveis, manter o ambiente ventilado para evitar o surgimento de fungo ou bolor.

Ÿ A cada 1 ano, deverá ser analisada a integridade dos materiais e reconstituir rejuntamentos caso 

necessário.

Ÿ A cada 3 anos, uma empresa especializada deverá fazer a lavagem das paredes externas para 

retirada de acúmulo de sujeira. Utilizar sabão neutro.

3.6.1.2. Perda de Garantia:

Todas as condições descritas no item "Garantias" deste Manual, acrescidas de:

Ÿ Utilização de equipamentos, produtos ou uso do revestimento em desacordo com os 

especificados;

Ÿ Se forem alterados quaisquer elementos de vedação com relação ao original, como por exemplo 

a troca ou sobreposição de piso.

Ÿ Impacto em desacordo com o descrito na ABNT NBR 15575, que ocasione danos no revestimento;

Ÿ Danos causados por furos para instalação de peças em geral;

3.6.2.Revestimentos em argamassa ou gesso e forro de gesso:

3.6.2.1. Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Para fixação de objetos, utilizar parafusos e buchas apropriadas e evitar impacto nos 

revestimentos que possam causar danos.

Ÿ Não fixar suportes para pendurar qualquer objeto no forro de gesso. Para fixação de luminárias, 

verificar recomendações e restrições quanto a peso.

Junto ao reservatório de água superi�, situado na cobertura, encontram-se dep�itadas 
algumas peças de pis� e azulej� de reserva.
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Ÿ Circuito Elétrico, composto pelo conjunto de fios, tomadas, disjuntores, interruptores, pontos de 

luz e demais acessórios.

A rede elétrica do seu imóvel foi dimensionada para fornecer a tensão de 220 volts. A variação 

admissível desta tensão é de aproximadamente 10%. A capacidade das tomadas, interruptores e 

pontos de luz não deve ser ultrapassada sob o risco de comprometimento da instalação elétrica, dos 

equipamentos e de seu próprio imóvel. Na maioria das vezes, os incêndios começam devido à 

sobrecarga e má utilização das instalações elétricas. Antes de conectar qualquer aparelho ou 

equipamento à rede elétrica, verifique se a voltagem indicada no aparelho é a mesma de seu 

apartamento.

3.8.1.Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Evite a utilização de plugues ou extensões com mais de uma saída. Elas normalmente provocam 

sobrecarga por conectarem vários aparelhos a uma única tomada.

Ÿ Nunca substitua disjuntores ou tomadas por outros de diferente capacidade ou especificação 

sem a supervisão de um profissional capacitado.

As instalações elétricas f�am dimensionadas para uma capacidade de carga específica. 
Caso haja sobrecarga momentânea, o disjunt� do circuito em questão se desligará 

automaticamente. Neste caso, bastará reduzir a carga conectada ao circuito e, a seguir, 
religar o disjunt� restabelecendo o circuito.

Em caso de curto-circuito em aparelh� ou no circuito, o disjunt� do circuito atingido se 
desligará automaticamente, evitando, assim, um mal mai�. Se ao tentar religá-lo, ele se 

desligar novamente, é sinal de que o aparelho está com defeito, ou o circuito está 
sobrecarregado, ou há um curto-circuito no próprio circuito.

Não tente religá-lo novamente sem antes verificar em que parte do circuito oc�reu o 
problema. Na eventualidade de não se encontrar a �igem do problema, mantendo o disjunt� 
desligado, desconecte tod� � aparelh� das tomadas e p�icione tod� � interrupt�es na 

p�ição desligado.
Tente religar o disjunt� do circuito. Caso ele se desligue novamente, existe um curto-circuito 

na rede elétrica. Solicite � serviç� de profissional habilitado.
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A instalação de lustres, chuveiros e demais eletrodomésticos, ou qualquer alteração nas instalações 

elétricas, deverão sempre ser executadas por técnico habilitado, que verificará o aterramento, o 

isolamento e o correto dimensionamento de tomadas, plugues, fios e disjuntores a serem 

empregados e utilizados nas instalações, pois o corte indevido, ou emenda inadequada de fios, pode 

provocar a interrupção de luz em partes do imóvel e permitir o surgimento de peças que transmitam 

choques elétricos.

Ÿ Para utilizar aquecedores de água elétricos (chuveiros, duchas higiênicas, torneiras, etc.) o 

proprietário deve providenciar a instalação de disjuntor DR (diferencial residual), que têm função 

de medir as correntes que entram e saem do circuito elétrico e, havendo eventual fuga de 

corrente, como no caso de choque elétrico, o componente automaticamente se desliga. Esse 

dispositivo DR deve ser instalado no Quadro Geral de Distribuição do apartamento. O 

equipamento elétrico deve possuir resistência blindada. 

Ÿ Antes e ao adquirir aparelhos eletroeletrônicos ou eletrodomésticos, verifique se o local escolhido 

para a sua utilização possui instalação elétrica adequada dentro das condições especificadas 

pelos fabricantes.

Ÿ Ao desconectar qualquer aparelho das tomadas, nunca puxe o cabo, e, sim, o conector (plugue). 

No caso de não se utilizar um equipamento por um longo período, desconecte-o da tomada.

Ÿ Ao instalar lustres ou similares, verifique se o disjuntor do circuito está desligado, ficando seguro 

quanto a eventuais ligações erradas que possam ser feitas, as quais serão detectadas após religar.

Ÿ Verifique também se a carga do aparelho não sobrecarregará os componentes do circuito ao qual 

ele será conectado. Verifique a capacidade da tomada, dos fios e do disjuntor.

Ÿ Em caso de dúvida, solicite os serviços de profissional capacitado. Em se tratando de eletricidade, 

NUNCA siga os conselhos e "dicas" de pessoas leigas.

Ÿ Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características comprovadamente 

equivalente.

Ÿ Efetuar limpeza nas partes externas das instalações elétricas (espelho, tampas de quadros etc.) 

somente com pano seco.

Evite aprender à custa de risco e sem �ientação adequada. 

ELETRICIDADE MATA!
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Ÿ A cada 1 ano, uma empresa especializada deverá:

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

correções;

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

     Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso possua desgaste, substitua as peças.

Ÿ A cada 2 anos, uma empresa especializada deverá reapertar todas as conexões e tomadas, 

interruptores e pontos de luz..

3.8.2.Instalações elétricas complementares:

Os serviços de antenas de TV e TV a cabo também necessitam de tubulações independentes e 

exclusivas. Eles não devem ser instalados compartilhando nem as tubulações das instalações 

elétricas, nem as tubulações telefônicas. A conservação e manutenção das instalações e circuitos 

elétricos complementares é de responsabilidade do proprietário. Existe um ponto de TV e um ponto 

de telefone para cada um dos dormitórios e estar.

3.8.2.1. Interfone:

Para abrir o portão de entrada do edifício, basta apertar ( *2 )

 e para abrir portão de acesso as escadas e elevador, basta apertar ( *1 ) 

(conforme consta no verso do fone do interfone)

3.8.3.Perda da Garantia:

Todas as condições descritas no item "Garantias" deste Manual, acrescidas de:

Ÿ Se evidenciado qualquer mudança no sistema de instalação que altere suas características 

originais.

Ÿ Se evidenciado a substituição de disjuntores por outros de capacidade diferente.

Ÿ Se evidenciado o uso de eletrodomésticos que não atendam à normalização vigente (antigos), 

chuveiros ou outros equipamentos elétricos sem blindagem, os quais ocasionem o desarme dos 

disjuntores.

Ÿ Se evidenciado sobrecarga nos circuitos, por causa da ligação de vários equipamentos no mesmo 

circuito.

Ÿ Se evidenciada a não utilização de proteção individual para equipamentos sensíveis e disjuntor DR 

(diferencial residual) para aquecedores de água elétricos.

Ÿ Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem realizadas as manutenções necessárias.

Em caso de incêndio, desligue o disjunt� geral.
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3.9. Instalações Hidrossanitárias:

Compostas por um sistema hidráulico que traz a água do reservatório e a distribui para os diversos 

pontos de utilização, e de um sistema sanitário composto por uma rede de esgoto que escoa os 

dejetos e a água utilizada. Ambos requerem cuidados de manutenção e a sua má utilização pode 

acarretar avarias de difícil e custoso reparo.

3.9.1 Instalação hidráulica

Este prédio possui um reservatório inferior de 5.000 litros e dois superiores de 10.000 litros, o recalque 

da água do reservatório inferior para o superior é feito através de uma bomba de recalque de 3CV. 

Os reservatórios deverão ser limpos regularmente por empresa qualificada.

As tubulações de água fria foram testadas antes da entrega do imóvel. O abastecimento de 

água do apartamento é controlado por registros. Em caso de emergência ou quando houver 

necessidade de realizar algum reparo na rede, o registro correspondente ao ponto específico deve 

ser fechado. Recomenda-se, também, fechar os registros em caso de ausência prolongada do 

morador. No projeto encaminhado em anexo, consta o local de cada registo instalado em seu 

apartamento.

Caso haja necessidade de manutenção em parte da tubulação onde não haja registro, será 

necessário o fechamento do registro principal, localizado junta ao reservatório superior.

As tubulações principais do edifício, como colunas de água, esgoto, ventilação e águas 

pluviais, além das conexões destas tubulações com ramais de distribuição, estão executadas no 

interior de “shafts”, que estão localizados nos banheiros e na cozinhas/área de serviço, são fechados 

com painéis revestidos em alvenaria. Entretanto, é fundamental que somente profissionais 

especializados realizem os serviços sob a orientação e responsabilidade do condomínio.

Conf�me �ientado pela ANVISA � reservatóri� devem ser limp� e desinfetad�, p� 
profissionais qualificad� para realização da atividade, a cada 180 (cento e oitenta) dias ou 

após a realização de obras de reparo e sempre que houver suspeita de contaminação.

N� banheir� e áreas de serviço existem registr�, localizad� nas paredes, que permitem 
c�tar parcialmente a água em caso de vazamento ou necessidade de manutenção, sem afetar 

as outras unidades de seu imóvel.

Tome cuidado ao executar qualquer perfuração, pois o reparo de uma avaria na instalação 
hidráulica c�tuma ser caro e inesquecível.

CONSULTE SEMPRE O PROJETO QUE SEGUE EM ANEXO.
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Os hidrômetros bem como o registro geral de cada apartamento encontram-se na laje de 

cobertura, juntamente com os reservatórios superiores. Os hidrômetros estão devidamente 

identificados com a numeração referente a cada apartamento. Abaixo segue foto dos mesmos.

O registro que interrompe a alimentação de água do reservatório inferi� está localizado junto 
ao mesmo. Cada imóvel p�sui seu hidrômetro, localizado junto ao reservatório superi�.

Hidrômetro Individual

Registro Geral do APTO
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3.9. 2 Instalações sanitárias:

A rede de esgoto está presente nos banheiros, cozinha, área de serviço e sacada. Ela constitui-se de 

ralos e prumadas coletoras. Os ralos podem ser secos ou sifonados, que impedem o vazamento de 

água e o refluxo do mau cheiro.

O ralo central dos banheiros (caixa sifonada) coleta o esgoto do chuveiro e do lavatório. O 

vaso sanitário possui uma saída própria. A área de serviço possui caixa sifonada que recebe o esgoto 

da pia da cozinha, máquina de lavar roupa e tanque e possui também função de reter gordura.

3.9.2.1. Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Todos os ralos possuem grelhas de proteção para evitar que detritos maiores caiam em seu 

interior, ocasionando entupimentos. Mantenha-os sempre com estas grelhas.

Ÿ Não jogue nos vasos sanitários absorventes higiênicos, fraldas descartáveis, algodão, cotonetes, 

preservativos ou outros objetos que possam provocar entupimentos.

Ÿ Nunca jogue gordura ou resíduos sólidos nos ralos e aparelhos sanitários. Eles não foram 

especificados para isso.

Ÿ Utilize sempre os ralos das cubas das pias da cozinha para impedir que os resíduos sólidos desçam 

pelas tubulações.

Ÿ Banheiros, cozinhas e áreas de serviço sem utilização por longos períodos podem desencadear 

mau cheiro, em função da ausência de água nas bacias sanitárias sifonadas e sifões. Para eliminar 

esse problema, basta adicionar uma pequena quantidade de água.

Ÿ Evite o uso de materiais à base de soda cáustica, bem como a utilização de arames e ferramentas 

não apropriadas para desentupir encanamentos.

Ÿ Para prevenir ou mesmo desentupir pias e lavatórios, utilize apenas o desentupidor de borracha. 

Caso não obtenha resultado, solicite os serviços de profissional habilitado.

Ÿ Não retirar elementos de apoio, podendo ocasionar quebra da tubulação.

Ÿ Faça a limpeza dos aparelhos apenas com sabão neutro, água e um pano macio. Não utilize 

esponjas ou materiais que causem atrito com os equipamentos sanitários.

Ÿ Periodicamente, limpe todos os ralos e sifões das pias e lavatórios.

Ÿ Não corte, retire ou dobre os sifões das pias e lavatórios.

Ÿ Faça limpeza periódica das caixas de gordura e dos ralos.

O sistema de tratamento do esgoto constitui-se de fossa séptica e filtro anaeróbio, ambos 

localizados no recuo de jardim. No máximo a cada dois anos o sistema deverá ser limpo, por empresa 

qualificada. 

No caso de entupimento na rede colet�a de esgoto e águas pluviais, avisar o síndico e 
acionar imediatamente, caso necessário, uma empresa especializada em desentupimento.
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3.9.3.1 Perda da Garantia:

Todas as condições descritas no item "Garantias" deste Manual, acrescidas de:

Ÿ Danos decorrentes de limpeza inadequada.

Ÿ Danos decorrentes de objetos estranhos no interior do equipamento ou nas tubulações que 

prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

Ÿ Danos decorrentes de quedas acidentais, mau uso, manuseio inadequado, instalações de 

equipamentos inadequados ao sistema.

Ÿ Danos decorrentes por impacto ou perfurações em tubulações.

Ÿ Uso incorreto dos equipamentos.

3.9.3 Água quente:

Os imóveis de dois e três dormitórios possuem tubulação para água quente possibilitando o uso de 

AQUECEDOR DE ÁGUA DE PASSAGEM a gás GLP. Essa forma de aquecimento fornecerá água 

quente no lavatório e chuveiro dos banheiros e na pia da cozinha.

Caso seja necessário, além do aquecedor de passagem você terá que adquirir também um 

pressurizador, pois a pressão da água disponível não será suficiente, no mercado já tem disponível 

opções de aquecedores com pressurizador que também pode ser utilizado. Esse pressurizador 

deverá ser instalado junto ao reservatório superior, após o hidrômetro.

3.9.3.1 Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Evite apoiar pesos nas torneiras e registros.

Ÿ Ao fechar, não apertar em demasia registros, torneiras e misturadores.

Ÿ Durante a instalação de filtros, torneiras, chuveiros, atentar-se ao excesso de aperto nas 

conexões, a fim de evitar danos aos componentes.

Ÿ Não efetuar alterações na regulagem das válvulas redutoras de pressão.

Ÿ Evite impactos e batidas nos tubos que alimentam os lavatórios e vasos sanitários, pois podem 

provocar vazamentos.

Ÿ Não utilize como ponto de apoio qualquer aparelho em louça (vaso sanitário, lavatório, pia ou 

tanque), pois ele pode ser danificado.

Ÿ Evite o uso de desinfetantes abrasivos à base de soda cáustica, bem como a utilização de esponjas 

de aço, que podem danificar a superfície das louças.

Ÿ Para a limpeza dos metais sanitários, dos ralos das pias, lavatórios e banheiras, e das cubas de aço 

inox, use apenas água e sabão neutro. Evite passar qualquer tipo de esponja de aço ou elemento 

metálico.

Ÿ Limpe periodicamente os aeradores (bicos removíveis) das torneiras, pois é comum o acúmulo de 

resíduos proveniente da própria tubulação.

Ÿ A válvula dos lavatórios deve ser limpa periodicamente, por causa do acúmulo de resíduos e fios 

de cabelo.
Ÿ
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Ÿ Verificar a cada seis meses a funcionalidade do extravasor (ladrão) dos reservatórios, evitando 

entupimentos por incrustações ou sujeiras.

Ÿ As buchas das torneiras e os reparos das válvulas de descarga necessitam ser periodicamente 

substituídos para proporcionar sempre uma boa vedação e evitar vazamentos.

Ÿ Manter os registros gerais das áreas molhadas fechados quando da ausência do imóvel por 

longos períodos.

Ÿ Quando identificar a presença de pequenos vazamentos providencie prontamente a sua 

erradicação, contratando os serviços de profissional habilitado.

3.10 Gás GLP:

 Na cozinha encontra-se instalado o ponto de gás para o fogão. A região deste edifício possui 

rede de distribuição  e todas as tubulações, abrigos de medidores,  válvula reguladora de pressão e 

outros dispositivos exigidos, que  já foram executados pela Construtora, vistoriados e aprovados pela 

INMETRO. É importante lembrar que o fogão deve ser compatível com este sistema. Caso não seja, 

deve-se solicitar sua adaptação a uma assistência técnica autorizada do fabricante do equipamento.  

É importante orientar o marceneiro para fazer o armário próximo ao fogão de forma que o registro 

de gás fique com fácil acesso, e  que a instalação de gás do fogão seja realizada por profissional 

capacitado, utili zando matérias e equipamentos normatizados e com o selo do INMETRO. 

Este sistema de fornecimento (Gás Central) é abastecido por bujões que estão localizados no lado 

externo do residencial.  A central comporta 3 botijões de 190Kg. Cada imóvel possui seu medidor de 

gás, localizado no abrigo existente na circulação de cada andar.

No caso de algum vazamento em tubulação de água quente ou água fria, a primeira 
providência a ser tomada é fechar � registr� c�respondentes. Caso perdure o vazamento, 

fechar o ramal abasteced� da unidade ( localizado junto ao reservatório superi� ). Quando 
necessário, avisar ao síndico e acionar imediatamente uma empresa especializada.

Ponto de Gás para FogãoCentral de Medição Individual
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Ÿ 3.9.1.Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Antes de fazer a ligação do gás, leia com atenção as recomendações fornecidas pelo fabricante do 

fogão e/ou aquecedor de passagem. Caso resolva você mesmo instalar, cuidado com a tubulação, 

não force ou aperte em demasia a torneira.

Ÿ Atente sempre a data de vencimento da mangueira.

Ÿ No caso de suspeita de vazamento, faça uso de espuma de sabão envolvendo toda a área suspeita 

para confirmação.

Ÿ Em caso de ausência superior a 3 dias do imóvel, manter os registros fechados.

Ÿ Será perdida a garantia se for constatado que a pressão utilizada está fora da especificadPonto de 

Gás para Fogãoa em projeto.

3.11. Churrasqueiras

Foram realizadas com tijolos refratários e estão preparadas para suportarem elevadas 

temperaturas.

3.11.1. Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Na primeira utilização do sistema deverá ser realizado um pré-aquecimento de modo controlado.

Ÿ Os tijolos refratários NÃO deverão ser lavados, para não danificar as peças.

Ÿ Evitar choques térmicos.

Ÿ Não utilizar produtos derivados de petróleo para o acendimento.

3.12. Esquadrias:

As esquadrias externas são de alumínio com pintura eletrostática cor branca, as internas são de 

madeira do tipo semi-oca (a porta de entrada do apartamento possui enchimento maciço. A seguir, 

listamos as principais recomendações e alguns conselhos úteis à conservação das mesmas.

3.12.1. Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Evite bater as portas e janelas ao fechá-las. As batidas poderão causar trincas na madeira e na 

pintura, bem como comprometer sua fixação à parede.

Ÿ Na cozinha, área de serviço e banheiros, evite o contato constante da água com os marcos e 

portas, que pode promover o apodrecimento prematuro da madeira.

Ÿ Evite o uso de materiais pontiagudos na limpeza de arestas ou cantos.

Ÿ Não devem ser forçadas.

Ÿ Para limpeza das fechaduras e ferragens, utilize uma flanela e evite o uso de qualquer produto 

abrasivo.

Caso haja vazamento ou persistindo a suspeita, feche imediatamente a t�neira de gás do 
fogão ou do aqueced�, abra as janelas e mantenha o ambiente ventilado. Inf�me o síndico e 

acione a empresa que executou a rede de gás, f�neced� d� equipament� ou o C�po de 
Bombeir� para as providências de solução do problema. Não ascenda fósf��, não acione � 
interrupt�es de luz e nem manipule objet� que p�sam produzir faíscas, enquanto persistir o 

vazamento ou a simples suspeita
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Ÿ A limpeza das esquadrias de alumínio deverá ser realizada a cada 3 meses.

Ÿ Periodicamente, lubrifique as dobradiças e fechaduras com uma pequena quantidade de óleo de 

máquina de costura.

Ÿ As janelas e portas de correr devem ter seu trilho periodicamente lubrificado e limpo.

Ÿ A cada 1 ano, as portas devem receber um tratamento com verniz, por um profissional 

especializado.

Ÿ E a cada 3 anos, deverão passar por uma raspagem total e reaplicação do verniz.

Ÿ A cada 1 ano, os parafusos existentes deverão ser apertados por uma empresa especializada.

Ÿ A cada 1 ano, uma empresa especializada deverá verificar a presença de fissuras, falhas na 

vedação e fixação nos caixilhos e reconstituir sua integridade onde for necessário.

Ÿ Jamais utilizar os elevadores em caso de incêndio.

Ÿ Jamais tentar retirar passageiros da cabina quando o elevador parar entre pavimentos, pois há 

grandes riscos de ocorrer sérios acidentes.

Ÿ Nunca entrar no elevador com a luz apagada.

3.12.2. Perda da Garantia

Ÿ Se forem instalados aparelhos diretamente na estrutura das esquadrias.

Ÿ Se for realizada qualquer modificação que comprometa as características originais das 

esquadrias.

Ÿ Se for feito corte do reforço da folha da porta.

3.13. Ar Condicionado

Seu imóvel está preparado apenas para utilização de condicionadores de ar do tipo Split. Na 

instalação do ar condicionado o instalador deverá ter o máximo de cuidado para vedar corretamente 

a perfuração na alvenaria, necessária para permitir a interligação da unidade interna com a externa. 

Realizar a manutenção recomendada pelo fabricante em atendimento à legislação vigente.

3.14. Elevador

O Residencial é dotado de 01 elevadores, que tem garantia de fábrica por período igual a 01 

ano a partir da entrega do mesmo (que esteja em condições de funcionamento). Tal garantia 

consistirá em reparos e/ou substituições de peças e componentes que apresentarem falhas ou 

defeitos de fabricação, transporte ou instalação, excluídas as ocorrências por abuso, uso inadequado 

e negligência.

Recomenda-se que a manutenção seja realizada pelo próprio fabricante, para manter a 

validade da garantia.

Constantes problemas que impedem o funcionamento dos elevadores podem ser evitados a 

partir da adequada utilização dos mesmos, atentando-se para algumas medidas práticas, conforme 

apresentadas no quadro.

No caso de parada súbita do elevad�, deverá ser acionada a empresa responsável pela 
manutenção e conservação do elevad� ou o C�po de Bombeir�, quando necessário.
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3.14.1. Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Apertar o botão apenas uma vez.

Ÿ Observar o degrau existente o piso do pavimento e piso do elevador.

Ÿ Não ultrapassar o numero máximo de passageiros permitidos, que esta indicada em uma placa no 

interior da cabina.

Ÿ Não permitir que crianças brinquem ou trafeguem sozinhas nos elevadores.

Ÿ Não reter o elevador em um andar.

Ÿ Não fumar no interior da cabina.

Ÿ Em caso de falta de energia ou parada repentina do elevador, solicitar auxilio externo por meio do 

interfone ou alarme, sem tentar sair sozinho do elevador.

3.15 Garagens 

A localização das vagas de garagem já foi preestabelecida no momento da celebração do 

contrato de compra e venda, e cada morador deverá respeitar os limites estabelecidos no seu box 

garagem.

3.15.1. Cuidados de uso e manutenção:

Ÿ Não utilize a vaga como depósito.

Ÿ Estacione no meio da vaga, não ocupando o espaço do vizinho.

Ÿ Para a limpeza do piso, utilize apenas água e sabão.

Ÿ É importante que a pintura das faixas horizontais estejam sempre visívei

3.16 Portões

Os portões de acesso de automóveis às garagens possuem comando eletrônico, onde cada morador 

possuidor de box garagem terá direito a um controle de acionamento. Em caso de alguma falha 

mecânica ou falta de energia elétrica, este poderá ser adaptado para seu funcionamento manual até 

que seja reparada a situação

3.17 Iluminação Das Áreas Comuns

A iluminação dos halls dos elevadores e escadarias é controlada por um sistema de sensores 

de presença, onde a luz se liga automaticamente ao detectar presença de pessoas nas dependências 

e desliga ao sair.

3.18 Iluminação De Emergência

Ÿ Para o caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica no edifício, estão instaladas 

luminárias com lâmpadas de LED nas áreas de uso comum do edifício, que funcionam através de 

um sistema de baterias, com autonomia mínima de 03 horas.

Ÿ Para que as baterias fiquem sempre carregadas e seja possível o uso das luminárias em caso de 

emergência elas devem ficar sempre conectadas as tomadas.

3.19 Sistema De Prevenção E Combate À Incêndio

Nas áreas de uso comum do edifício existem extintores de incêndio. Os mesmos servem para um 

primeiro combate a pequenos incêndios. Para isso, é importante ler atentamente as instruções 

contidas no corpo do próprio equipamento, especialmente no que diz respeito às classes de 

incêndio para a qual é indicado e como utilizá-lo. 
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Ÿ A tabela a seguir esclarece:

3.20 Principais períodos de manutenção

Classe de 

Incêndio
Tipo de Incêndio Extintor Recomendado

A Materiais sólidos, fibras têxteis, madeira, papel, etc. Água Pressurizada

B Líquidos inflamáveis e derivados de petróleo Gás Carbônico, Pó 

C Material elétrico, motores transformadores, etc. Gás Carbônico, pó 

D Gases inflamáveis sob pressão. Gás Carbônico, pó 

O local onde está fixado o extint� não deve ser alterado, pois foi determinado pelo C�po de 
Bombeir�.

Churrasqueira

Instalações

Hidráulicas

Verificar a estanqueidade da válvula 

de descarga e torneiras
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Verificar o estado dos contatos 

elétricos. Caso possua desgaste, 

substituir as peças (tomadas, 

interruptores e ponto de luz).

Esquadrias de 

madeira

Verificar e reapertar elementos de 

fixação.

Verificar e, se necessário, efetuar as 

manutenções de modo a manter a 

estanqueidade do sistema.

Verificar sua integridade e reconstituir 

os rejuntamentos.
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Rejuntes

Churrasqueira
Fazer limpeza geral.

Esquadrias de 

madeira

Tratamento de todas as partes.

Revisar a pintura das áreas secas e, se 

necessário, repintá-las.

Revisar a pintura das áreas secas e, se 

necessário, repintá-las.

Esquadrias de 

madeira

Reaplicação do verniz.

Se pintadas, devem ser repintadas

Revestimento 

cerâmico

externo.

Lavagem das paredes externas.

Utilizar sabão neutro

Repintar paredes e tetos das áreas

secas.



PRÍNCIPE DI PIEMONTE
Residencial

26

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Para que a garantia seja aprovada, é necessário que o comprad� respeite e cumpra todas 
as manutenções e recomendações indicadas neste manual pela construt�a.

Toda reclamação deverá ser contatada diretamente à construt�a, para que sejam tomadas 
as medidas necessárias.

PROBLEMAS OCASIONADOS GRAÇAS À FALTA DE MANUTENÇÃO OU USO INADEQUADO 
DOS APARELHOS PERDERÃO TOTALMENTE A GARANTIA.

3.21 Especificações Técnicas

ESQUADRIAS e GUARDA CORPO

Janelas Portas

Salas

Porta Janela de correr 2 

folhas, em alumínio, com 

pintura eletrostática 

branca, com vidro incolor 

Porta de madeira com folhas maciça (Bondoor) e capa de 

HDF 6,0mm com lâmina frisadas. 

Fechaduras de cilindro Papaiz.

Dormitórios

Porta Janela de correr 2 

folhas com persiana, em 

alumínio, com pintura 

eletrostática branca, com 

Porta de madeira com folha semi oca e marco em 

madeira maciça – miolo conjugado com lâmina lisa, 

fechadura internas IMAB.

Banheiros

Janela Maxim-ar 1 folha, 

em alumínio, com pintura 

eletrostática branca, com 

vidro incolor 4mm.

Porta de madeira com folha semi oca e marco em 

madeira maciça – miolo conjugado com lâmina lisa, 

fechadura internas IMAB.

Cozinha

Janela de correr 2 folhas, 

em alumínio, com pintura 

eletrostática branca, com 

vidro incolor 4mm.

Porta de madeira com folha semi oca e marco em 

madeira maciça – miolo conjugado com lâmina lisa, 

fechadura internas IMAB.

Sacada

Guarda corpo de 

alumínio na linha gradil 

universal (Alcoa), com 

vidro temperado cinza 

(fume) 8mmpintura 

eletrostática branca, com 
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LOUÇAS ACABAMENTO

Banheiro

s

Lavatório com coluna branco, 

Marca Deca.

Bacia sanitária com caixa 

acoplada Ravena branca, 

Acabamento para registro Docol 3/4”, ITAPEMA BELLA;

Papeleira acessórios Idea Chrome;

Saboneteira acessórios Idea Chrome;

Torneira bica alta mesa, Pertutti Chrome;

Coz. / 

Área 

Acabamento para registro Docol 3/4”, ITAPEMA BELLA;

Torneira para cozinha, Pertutti Chrome

Sacada Acabamento para registro Docol 3/4”, ITAPEMA BELLA.

3.22 Acabamentos Internos Apartamentos

 Piso Tetos

Porcelanato 60x60

SAHEL BOLD 38474 

Acetinado, Classe A” – Marca 

CEUSA.

Rejunte PortoKoll Platina

Reboco em gesso, com 

Pintura Kisacril Fosco 

Branco Polar da marca 

KILLING
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Revestimento Cerâmico

Diamante Branco AC 33,5x60 

cm Brilho. Classe “A” - Da 

Marca CEUSA

Faixa decorativa City Fendi 

brilhante bege 16x60cm.

Marca Eliane.

Rejunte

Rejunte PortoKoll Branco

Tinta

Reboco em gesso, com 

Pintura Acrílica Fosca, da cor 

Diamante Lapidado G155 da 

marca SUVINIL

Pintura interna da sacada, da 

cor Rustico Perola – Marca 

IMPERTOTAL

3.23 Acabamentos Internos Cobertura

Paredes Piso Tetos

Porcelanato 80x80

TALC EXTRA, Classe A” – 

Marca CEUSA.

Rejunte Epoxi Cinza Platina

Quartzolit

Reboco em gesso, com 

Pintura Kisacril Fosco 

Branco Polar da marca 

KILLING
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Porcelanato 80x80

TALC EXTRA, Classe A” – 

Marca CEUSA.

Rejunte Epoxi Cinza Platina

Quartzolit

Reboco em gesso, com 

Pintura Kisacril Fosco 

Branco Polar da marca 

KILLING

Porcelanato 60x60

SAHEL BOLD 38474 

Acetinado, Classe A” – Marca 

CEUSA.

Rejunte PortoKoll Platina

Reboco em gesso, com 

Pintura Kisacril Fosco 

Branco Polar da marca 

KILLING

3.24 Acabamentos Internos Áreas Comuns

Parede Piso Teto

Corredor

Reboco em gesso, com 

Pintura Acrílica Fosca, da cor 

Creme Geni da marca 

IMPERTOTAL

Porcelanato 60x60

SAHEL BOLD Acetinado, 

Classe A” – Marca CEUSA.

Rejunte Quartzolit Cor 

Corda

Reboco em gesso, com 

Pintura Kisacril Fosco 

Branco Polar da marca 

KILLING

Hall de 

Entrada

Porcelanato 60x60

SAHEL BOLD Acetinado, 

Classe A” – Marca CEUSA.

Rejunte PortoKoll Platina

Reboco em gesso, com 

Pintura Kisacril Fosco 

Branco Polar da marca 

KILLING
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REVESTIMENTO EXTERNO

Tinta Pastilha

Impertotal Rustico Tabaco Prisma Castanha do Para Tel 7,5x7,5 cm

4.1.Início da Garantia

 As garantias, direitos e responsabilidades dos proprietários, elencados neste manual regem-

se pelo Código de Defesa do Consumidor, Código Civil Brasileiro e Normas da ABNT.

De acordo com a NBR 5674, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o  proprietário é 

responsável pela manutenção preventiva da sua unidade e corresponsável pela realização e custeio 

da manutenção preventiva e inspeções prediais das áreas comuns. Sendo que o regulamento interno 

do condomínio discriminará atividades necessárias para essa manutenção, assim como as 

orientações para rateio de seus custos.

A partir da data de assinatura do Termo de Vistoria e Entrega do Imóvel ou da expedição do 

habite-se, o que vier primeiro, se iniciam as responsabilidades do proprietário relacionadas à 

manutenção, segurança e salubridade do apartamento. 

PROBLEMAS OCASIONADOS GRAÇAS À FALTA DE MANUTENÇÃO OU 
USO INADEQUADO DOS APARELHOS PERDERÃO TOTALMENTE A GARANTIA.

De acordo com o Código Civil Brasileiro, a responsabilidade da Construtora com relação aos 
vícios ou defeitos redibitórios, isto é, ocultos, é de 5 (cinco) anos no que se refere a solidez e 
segurança da construção.

No caso de necessidade de solicitação de serviços de Assistência Técnica em seu imóvel, é 
necessário formalizar o pedido por meio e-mail, aos cuidados do Departamento de Pós-Venda da 
Construtora, conforme orientado no item 2.2.

GARANTIAS

Para que a garantia seja aprovada, é necessário que o comprad� respeite e cumpra todas 
as manutenções e recomendações indicadas neste manual pela construt�a.

Toda reclamação deverá ser contatada diretamente à construt�a, para que sejam tomadas 
as medidas necessárias.
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 4.2 Exclusão da garantia:

Ÿ Realização de reformas, alterações e descaracterizações em geral.

Ÿ Danos que sejam resultantes de acidentes de qualquer natureza.

Ÿ Inadequada utilização.

Ÿ Má conservação.

Ÿ Desuso prolongado.

Ÿ Falta de manutenção com mão-de-obra especializada nas instalações e equipamentos do 

imóvel.

Ÿ Exceder os limites admissíveis de carga admissível nas instalações e estruturas previstas em 

projeto.

Ÿ Impedimento de entrada no edifício do profissional da construtora/incorporadora para realizar 

as vistorias e serviços necessários.

Ÿ Substituição de qualquer peça ou equipamento que não possua característica de desempenho 

equivalente ao instalado originalmente pela construtora/incorporadora.

Ÿ Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Ÿ Falta de comprovação da realização da manutenção.

4.3 Fim da Garantia:

O fim da garantia ocorre conforme as instruções a seguir.

Conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, Artigo 26; " O direito de reclamar pelos 

vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de 

serviços e produtos duráveis.

A partir do momento de recebimento das chaves e consequentemente p�se do imóvel, a 
responsabilidade pela conservação através do uso adequado e manutenções do mesmo, 

apresentadas neste documento, será inteiramente do proprietário, independente das garantias 
que assumim�.
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Instalação de Gás
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Irregulares

Forro de Gesso

5.1 Fornecedores de Materiais e Serviços

A seguir estão apresentados os principais fornecedores e fabricantes de materiais, 

componentes e serviços que participaram da construção da edificação.

FORNECEDORES
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Lojas de Materiais de Construção

 

Walter Beltrame e Cia Ltda.

Est. RS 509, 4060, Km 06

Santa Maria - Tel. (55) 3026 5000

Bolson materiais de construção e Cia Ltda.

Est. RS 509, 7501,

Santa Maria - Tel. (55) 3226 1299

Potrich Materiais de Construção Ltda.

Rua Prof. Heitor da graça Fernandes, 477

Santa Maria - Tel. (55) 3220 1900

Canos e Conexões

AMANCO - Mexichem Brasil indústria de 

Transformação plástica Ltda.

Joinville/SC - Tel.: 0800 701 8770

Metais Sanitários - Acabamento

DOCOL Metais Sanitários Ltda.

Av. Edmundo Doubrawa, 1001

Joinville/SC - Tel.: (48) 800474333

Elevadores

OTIS Elevadores Ltda.

Rua Itaboraí, 123- Bairro Jardim Botânico

Porto Alegre/ RS - Tel.: 51 3025 8500

Superv. Rodrigo Costa- Tel 54 9118 4557

Tinta Externa e Interna

SUL CORES- GSM Distribuidora de Tintas

Rodovia BR 287, km 235, 6410

Camobi – Santa Maria RS

Tel.: 3219 4600

Louças Sanitárias

DOCOL Metais Sanitários Ltda.

Av. Edmundo Doubrawa, 1001

Joinville/SC - Tel.: (48) 800474333

Acabamento Elétrico

Tramontina Eletrick S.A.

Carlos Barbosa Rs

Tel: (54) 3461-8200

Granitos

GraniSul – Mármores e Granitos

R. Francisco Fagundes da Cunha, 370, 

Santa Maria - RS - Tel.: (55) 3026 9810

IMPERTOTAL 

Rua João Machado Soares, 812, Camobi] – 

Santa Maria

Tel.: 3028 9653
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Revestimento Cerâmico

MASSIMA Revestimentos Cerâmicos S.A.

Rod. Genezio Mazon, Urussanga SC 

Tel.: (48) 3441 2000

ELIANE S/A. – Revestimentos Cerâmicos

Rod. Ambrosio Dallo, 330, Centro

Cocal do Sul/SC - Tel.: (48) 3447 7777

Gás Canalizado

ULTRATEC Gás Canalizado

Resp.Luiz Carlos do Nascimento

Santa Maria. Tel (55) 3028 6384 / 9169 8789

Ar Condicionado 

Diomedes Benedetti

Tel: 55 9992 9367

PORTOBELLO – Revestimentos Cerâmicos

Rod. BR 101, Km 163, Centro

Tijucas/SC - Tel.: (48) 3279 2222

Caixa de Correio

Tecnometal Ind. De Maquinas LTDA 

Caxias do Sul/RS, Tel.: (54) 3221 7277

Aberturas de Alumínio

MP Metalúrgica LTDA

Estrada RS 509, Faixa de Camobi, Km 5, 2075,  

Camobi , Santa Maria/RS. Tel . : (55)  3226 

1122

Interfones e Portão eletrônico

E.SULTEC Sistemas de Segurança

Resp. Elbio; Santa Maria- RS

Tel: (55) 9911 9182 / 3307 3063

Portas Internas e Guarnições Interna

Esquadrias Marchezan

Rua: RS 149, km 04 – Linha do Saturno, nº 

S/N, Bairro Interior, Nova Palma – RS, CEP. 

97250-00

Tel.: (55)9926-9454| (55)9622-4349) 
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 5.2 Fornecedores de Projetos

Os projetos para construção da edificação foram desenvolvidos pelos seguintes escritórios 

e/ou responsáveis técnicos:

Ÿ Projeto Arquitetônico

Arquiteta e Urbanista Sara Roesler - CAU A54312-8

Ÿ Projeto Estrutural, Instalação hidráulica, Elétrico e PPCI

Engenheiro Ivair Pasquali – CREA-RS 1279-45

Tod� � projet� estão disponíveis em meio digital junto ao sindico 
do condomínio.

Concessionária de energia elétrica - AES Sul - 0800 707 7272. 

Em caso de falta de energia enviar mensagem de texto com o código do cliente para o nº 

28410.

Concessionária de água potável - CORSAN - 0800 6466 4441 / 55-3226-2172

Brigada Militar – 190

SAMU – 192

Bombeiros - 193

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
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CADASTRO E ALTERAÇÃO DE SENHA

 

CADASTRO DE SENHA

Ÿ SENHA 1 - PORTÃO DE ENTRADA

No interfone digite: 95 # 1000 + SSS + AP + ##
SSS: Senha escolhida com 3 dígitos.

AP: Número do apartamento.

Ÿ SENHA 2 - PORTA DE ENTRADA (HALL)

No interfone digite: 94 # 1000 + SSS + AP + ##
SSS: Senha escolhida com 3 dígitos.

AP: Número do apartamento.

ACESSO AO RESIDENCIAL

Ÿ PORTÃO DE ENTRADA

No interfone digite: Senha 1 (SSS)  + Senha do apartamento + Número do apartamento

Ÿ PORTA DE ENTRADA (HALL)

No interfone digite: Senha 2 (SSS) + Senha do apartamento + Número do apartamento

Dúvidas entrar em contato com:

Qi Informática - Cláudio

(55) 9.9641-6337

(55) 9.8405-0936

(55) 9.9132-9952


