
MANUAL DO PROPRIETÁRIO



Estamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

 

TM3 Incorporação Imobiliária  Ltda.

Prezado Proprietário,

É com grande satisfação e orgulho que estamos lhe entregando em mãos as chaves de seu 
novo sobrado. Trabalhamos com muita dedicação, seriedade e responsabilidade para que seu 
sonho e de sua família fosse realizado. Esperamos que este seja o início de uma nova etapa, 
repleta de grandes realizações.

Com o objetivo de orientá-lo quanto ao uso, manutenção e conservação do seu imóvel, foi 
elaborado este “Manual do Proprietário”. Leia atentamente as informações aqui mencionadas 
a fim de evitar aborrecimentos futuros. Ao assinar o “Termo de Recebimento”, você toma 
posse oficialmente do imóvel e assume toda e qualquer responsabilidade pela manutenção e 
uso adequado do mesmo. No caso de revenda ou locação, uma cópia deste manual deve ser 
fornecido ao novo condômino, garantindo assim a conservação do imóvel.

Atenciosamente,

 
Agradecemos a confiança e desejamos sucesso.
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PROGRAMANDO A MUDANÇA1

LINHA TELEFÔNICA E INTERNET:

Tenha em mãos os seus documentos de identificação (CPF e RG), assim como as informações 
referentes à sua residência.

ÁGUA:

A solicitação ou transferência de linha telefônica ou de internet deverá ser feita diretamente à operadora 
de sua preferência.

IMPORTANTE:

Realizar o cadastro no Portal de auto atendimento da Ultragaz seguindo 
o passo a passo abaixo: 

1 - Acessar o site www.ultragaz.com.br
2 - Clicar em: Área do cliente
3 - Clicar em: Condomínio – Portal Auto Atendimento
4 - Clicar em: Primeiro acesso registre-se
5 - Inserir o código de auto cadastro 
6 - Localizar seu Bloco
7 - Localizar o número do seu apartamento
8 - Inserir o Número do CPF do novo morador
9 - Clicar em Pesquisar
10 - Realizar o cadastro, preenchendo as informações solicitadas
11 - Finalizar cadastro clicando em concordo.

Unidade de Apoio ao Cliente Empresarial
Fones: 4003-1616 ou 0800 886 1616

 

No momento da decoração verifique, in loco, as dimensões dos ambientes e espaços, para que 
transtornos sejam evitados no que diz respeito à aquisição de mobília e/ou equipamentos com 
dimensões inadequadas. Atente também para a disposição das janelas, dos pontos de luz, tomadas 
e interruptores.
Oriente os carregadores para que tomem o cuidado de não baterem com os móveis em cantos, 
esquadrias, vidros, paredes, azulejos, etc. 

- Sobrado ligação bifásica 63 Ampères / 220-127 Volts.

O fornecimento de água e as instalações sanitárias de esgoto já estão em pleno funcionamento

Solicite a ligação junto à COPEL pelo telefone 0800 510 0116 ou por meio do site www.copel.com .

- Endereço: Rua José Felipe, 650, Santo Inácio, CEP 82010-440.

GÁS:

ENERGIA ELÉTRICA:

Antes de fazer sua mudança, é importante entrar em contato com as redes de abastecimento, para que 
estes serviços sejam devidamente ligados.
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DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO2

Bairro: Santo Inácio
CEP 82010-440
Cidade / Estado: Curitiba / Paraná
País: Brasil

Nome: 
CONDOMÍNIO VILA BELA

Localização: 
Rua José Felipe, 650

• Área de preservação permanente

tel: (41) 3233-8800 | 3020-3201  |  99877-0183

• Hidrômetros individuais

TM3 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

e-mail: contato@tm3incorporadora.com.br

• Incorporação registrada sob o nº 190.162 no Registro de Imóveis  |  8ª Circunscrição - Curitba/PR
• Alvará de Construção nº 351636 da Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba

Construtora: 

CEP 81200-130, Curitiba-PR.

• Área Total do Empreendimento: 2.485,17 m²

• Infraestrutura para ar condicionado

• Área de recreação

Incorporadora:

Rua Ricardo Valt, 93  |  Mossunguê
CEP 81200-130, Curitiba-PR.

TM3 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

CNPJ: 07.625.541/0001-54
Rua Ricardo Valt, 93  |  Mossunguê

• Portaria/guarita

O CONDOMÍNIO VILA BELA é composto por:

• Salão de Festas decorado

tel: (41) 3233-8800 | 3020-3201  |  99877-0183
e-mail: contato@tm3incorporadora.com.br

• Central de GLP

• 18 unidades residenciais

CNPJ: 07.625.541/0001-54
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APRESENTAÇÃO

OBJETIVO DESTE MANUAL

3

4

 Para garantir a satisfação de nossos clientes visamos oferecer serviços de qualidade. Dentro 
deste conceito e com o objetivo de prolongar a vida útil do seu imóvel, apresentamos este
“Manual do Proprietário”, que trata-se de um manual de operação, uso e manutenção. Aqui você 
encontrará orientações importantes para garantir o correto uso do seu imóvel. Caso ainda reste alguma 
dúvida, a TM3 Incorporadora encontra-se à disposição para prestar esclarecimentos.

 

 Este manual tem o objetivo de fornecer informações sobre o funcionamento, manejo e 
manutenção do seu imóvel, poupando, desta forma, de muitos transtornos e despesas desnecessárias. 
A boa conservação de cada componente de seu imóvel irá garantir uma maior vida útil, assim como a 
manutenção do valor do seu investimento.

 Foram feitas revisões e testes das instalações antes da entrega definitiva, porém é de extrema 
importância que o proprietário faça a sua vistoria e comunique a Construtora caso observe alguma 
irregularidade dentro do prazo de garantia, ou caso tenha alguma dúvida. Caso opte por promover algum 
tipo de modificação em seu imóvel, verifique se tais procedimentos são seguros e se não acarretarão em 
perda da garantia. Recomendamos também que, para qualquer tipo de instalação, sejam feitas 
medições no local.

 É no momento da vistoria realizada para o recebimento das chaves que se iniciam as 
responsabilidades do proprietário, no que diz respeito à manutenção das condições de uso e segurança 
do imóvel.

 Ao se planejar para uma reforma na sua unidade, deve-se observar as características da 
construção como um todo, pois alterações no projeto original podem afetar o seu desempenho estrutural, 
térmico e acústico. Profissionais qualificados devem ser consultados para avaliar as implicações 
técnicas relativas à estabilidade, segurança e durabilidade, sendo estas decorrentes das modificações 
que pretende efetuar.
 Entre os elementos que não devem ser alterados estão as peças estruturais de concreto 
(pilares, vigas e lajes) pois esta alteração pode comprometer a estabilidade da construção, e as 
fachadas, pois estas fazem parte de um todo e só podem ser modificadas com aprovação de um 
engenheiro.

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO

REFORMAS E MODIFICAÇÕES

5
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RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS7

Diretor: Eng. Moacir Moreira Pinto

Comercial: Eng. Miriam Yuri Shibuya Moreira Pinto

TM3 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

contato@tm3incorporadora.com.br

Financeiro: Lina  Mari Shibuya Ito
financeiro@tm3incorporadora.com.br 

Rua Ricardo Valt, 93  |  Mossunguê
CEP 81200-130, Curitiba-PR  |  tel: (41) 3233-8800 | 3020-3201  |  98427 8772

INCORPORAÇÃO

adm@tm3incorporadora.com.br

TM3 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

EXECUÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

CREA: PR-14764/D.

TM3 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

Responsável Técnico: Eng. Moacir Moreira Pinto

Rua Ricardo Valt, 93  |  Mossunguê

Co-Responsável: Arq. Andreza Regina Simião

CONSTRUÇÃO

Rua Ricardo Valt, 93  |  Mossunguê

CEP 81200-130, Curitiba-PR  |  tel: (41) 3233-8800 | 3020-3201  |  98427 8772

CAU/BR: A78941-0
Rua Professora Rosa Saporski, 809  |  Mercês

Responsável Técnico: Eng. Moacir Moreira Pinto

Responsável Técnico: Arq. Gilberto Ken-Ichi Inoue

CNPJ: 07.625.541/0001-54

CAU/BR: A14250-6

CREA: PR-14764/D

CEP 81200-130, Curitiba-PR  |  tel: (41) 3233-8800 | 3020-3201  |  98427 8772

OGM ARQUITETURA

CEP 80810-120, Curitiba - PR  |  tel: (41) 3339-3726
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CEP 82300-330, Curitiba - PR

SONDAGEL SONDAGENS E SERVIÇOES LTDA.

EXECUÇÃO SONDAGENS

Responsável Técnico: Geólogo Rômulo Augusto Baumel Filho
CREA: PR-23356/D
Rua Maria Rita das Chargas Lima, 47  |  São Braz

tel: (41) 3273-3306

PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

Responsável Técnico: Eng. Roberto Damiani Cardoso
CREA: PR-4849/D
Rua David Campista, 200  |  Afonso Pena
CEP 83045-060, São José dos Pinhais - PR
 tel: (41) 3338-2124

PROJETO ESTRUTURAL

Responsável Técnico: Eng. Romualdo Stange
CREA: PR-11022/P

CEP 80810-120, Curitiba - PR
 tel: (41) 3339-3726

Rua Professora Rosa Saporski, 809  |   Mercês

ESCOLL ENGENHARIA DE SOLOS E CONCRETO LTDA.

tel: (41) 3262-3914

PROJETO ELÉTRICO E TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS / ANTENA TV

Responsável Técnico: Eng. Daniel Leandro Gureck

PROJETO HIDRÁULICO

CREA: PR-10551/D

ÔMEGA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

Av. Victor Ferreira do Amaral, 441  1º andar  |  Tarumã
CEP 82530-230,Curitiba-PR.

Responsável Técnico: Eng. César Divonsir Detzel

CREA: PR-19377/D

tel: (41) 3262-7256.
CEP 80710-240, Curitiba - PR. 
Rua Frederico Cantarelli, 353  |  Bigorrilho

8



6.1 Projeto Arquitetônico completo aprovado

Os documentos abaixo descriminados serão entregues impressos, em pen drive e por meio eletrônico, 
ao primeiro síndico eleito.

6.3 Memorial da Incorporação
6.4 Certificado de conclusão de obra “Habite-se” 
6.5 Convenção do Condomínio

6.2 Alvará de Construção e Dados Estatísticos

Obs.: É de responsabilidade do síndico eleito repassar estes documentos aos próximos responsáveis 
eleitos.

8 PROJETO ARQUITETÔNICO E DOCUMENTOS

9

Rua José Clementino Bettega, 175, Loja 1   |  Capão Raso

V MARTINS E CIA LTDA.

Responsável Técnico: Eng. Fabiano Chervinski

tel: (41) 3347-6995

CREA : PR-65163/D

CEP 81130-020, Curitiba – PR

CREA: PR-9648/TD

EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

ATRIVIS ENGENHARIA LTDA.

CEP 81130-020, Curitiba – PR

tel: (41) 3347-8100

E AR CONDICIONADO

PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

Rua José Clementino Bettega, 175, Loja 2   |  Capão Raso

Responsável Técnico: Hélio de Valmore Plaisant Júnior



9 RELAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS UTILIZADOS

10

Portinari

Portinari

Portinari

Portinari

Portinari

Durafloor

Durafloor

Portinari

Portinari

Portobello 

Portobello 

Portinari

Portinari

Portinari

Deca

Incepa

Deca

Incepa

Deca

Incepa

Deca

Incepa

Deca

Deca

Deca

Deca

Deca

Docol

Deca

Deca

Docol

Deca

Deca

PISO BWC SUÍTE  1/SUíTE 3

PISO BWC SUÍTE  2/SACADA

PISO ESTAR/JANTAR, CIRCULAÇÃO E LAVABO

COZINHA E LAVANDERIA

GARAGEM/CHURRASQUEIRA

PISO ESCADA E HALL DOS DORMITÒRIOS 

PISO LAMINADO SUÍTE E DORMITÓRIOS 

RODAPÉ 

AZULEJO BWC SUÍTE 1

AZULEJO BWC SUÍTE 1 (detalhe)

AZULEJO BWC SUÍTE 2

AZULEJO BWC SUÍTE 2 (detalhe)

AZULEJO BWC SUÍTE 3

AZULEJO BWC SUÍTE 3  (detalhe) 

AZULEJO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO

LOUÇA LAVABO

LOUÇA BWC SUÍTE 1

LOUÇA BWC SUÍTE 2

LOUÇA BWC SUÍTE 3

TANQUE

METAIS LAVABO

METAIS BWC SUÍTE 1

METAIS BWC SUÍTE 2

METAIS BWC SUÍTE 3

York WH NAT Bold 60x60 / Rejunte Ceramfix epóxi platina 

York Be NAT Bold 60x60/ Rejunte Ceramfix epóxi cinza

Metrópole SGR NAT Bold  60x60/Rejunte Ceramfix flexível cinza

Metrópole SGR NAT Bold  60x60/Rejunte Ceramfix flexível cinza

Piasentina  60X60 / Rejunte Ceramfix flexível corda

Granito Branco Marfim

Linha Ritz Carvalho York

Y01 Rodapé EASY 8CM Branco Polar

White Plain Matte 30x60/ Rejunte Ceramfix flexível Branco

Carbon WH 30x90/Rejunte Ceramfix flexível Branco

Idea Bianco 30x60 Bold/ Rejunte Ceramfix flexível Branco

Horizon White 30x90 Matt Ret/Rejunte Ceramfix flexível Branco

White Plain Matte 30x60/ Rejunte Ceramfix flexível Branco

Crepon HD 22x90 / Rejunte Ceramfix flexível Branco

White Plain Lux Bold 30x60/ Rejunte Ceramfix flexível Branco

Bacia sanitária c/ cx acoplada Vogue Plus Branca

Cuba de sobrepor Loft R1

Bacia sanitária convencional Monte Carlo Branco

Cuba de sobrepor ret 520x460 Branco

Bacia sanitária convencional Monte Carlo Branco

Cuba de embutir oval 490x325 Branco

Bacia sanitária convencional Monte Carlo Branco

Cuba de embutir oval 490x325 Branco

TQ.02

Torneira 1198 C. LINK

Misturador de mesa bica alta 1877.C.DSC

Kit Conv Hidra Max p/ Hidra Duo 11/2-CR

4993.C71 CHU Acab Monocomando Smart CR

Misturador de mesa bica alta Triplus CR

Kit Conv Hidra Max p/ Hidra Duo 11/2-CR

4993.C71 CHU Acab Monocomando Smart CR

Misturador de mesa bica alta Triplus

Kit Conv Hidra Max p/ Hidra Duo 11/2-CR

4993.C71 CHU Acab Monocomando Smart CR
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LOUÇA BWC FEM/MASC SALÃO DE FESTAS

TORNEIRA BWC FEM/MASC SALÃO DE FESTAS

TORNEIRA CHURRASQUEIRA SALÃO DE FESTAS

TINTA PAREDE SOBRADO

TINTA TETO SOBRADO

TINTA PAREDE SALÃO DE FESTAS

TINTA TETO SALÃO DE FESTAS

REVESTIMENTO EXTERNO

PORTA ENTRADA (SOCIAL E SERVIÇO)

PORTAS INTERNAS

PORTA CORRER (sobrado 17 e 18)

FECHADURA PORTAS INTERNAS

FECHADURA PORTAS BWC

FECHADURA PORTA DE CORRER

FECHADURA PORTA DE ENTRADA

JANELAS ALUMÍNIO

PORTAS ALUMÍNIO

TOMADAS

INTERRUPTORES

PRESSURIZADOR

MOTOR BASCULANTE 

SISTEMA DE ALARME

INTERFONE 

Deca

Incepa

Docol

Deca

Suvinil

Suvinil

Suvinil

Suvinil

Danacolor(pintura)

Portinari( cerâmico sacada)

Portobello (cerâmico sacada)

Alumissistem

Sincol

Sincol

Pado

Pado

La Fonte

Pado

Alumissistem

Alumissistem

Legrand

Legrand

Schneider

PPA

LOGIX

HDL

Bacia sanitária com cx acoplada  Monte Carlo Branco

Cuba Apoio Loft Qr7

Genius Flex 00622006

Torneira 1166. C. LNK

Acrílico Fosco Completo  Branco Gelo 

Acrílico Fosco  Completo Branco Neve

Acrílico Fosco  Completo Cromio (Selfcolor B161)

Acrílico Fosco  Completo Branco Neve

Bella Pietra Branco/Ovelha(Bege)/Casca de árvore/Cinza asfalto

 Sobrado 01/02/03/04/05/08/09/12/13/16/17/18   Ipê HD

Sobrado 06/07/10/11/14/15 Georgian Blend 7x26 Assim 30x39 TEL

PERFIL ALUMASA , PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

Porta lisa branco

Porta de correr branco

Fech ZM VIC ROS 930-90I CRA

Fech ZM VIC ROS 930-90BCRA

FECH 45 4020 EVO S INT-CR COM CONCHA 502C/F-CR

FECH ROLETE QUAD 464-55R CIL55 RAIO CRA

PERFIL ALUMASA , PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO

PERFIL ALUMASA , PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO

Pialplus

Pialplus

Schneider SP-15-C BCR-2010 3/4CV MONO 220V 60HZ 

1HP 

CENTRAL LOG32Z GPRS IP COM TECLADO VIAWEB LCD 128S

NOBREAK NHS 1200VA

Central 32 pontos



10 ESTRUTURA

 A infraestrutura foi feita em estacas escavadas e vigas baldrames, já a supraestrutura foi feita em 
concreto armado e lajes pré-fabricadas, seguindo rigorosamente os projetos específicos.

· Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria e revestimento das paredes são de naturezas 
diversas, possuindo diferentes coeficientes de elasticidade e de resistência a dilatação térmica. 
Assim sendo, diante das variações bruscas de temperatura ambiente, da acomodação natural da 
estrutura causada pela ocupação gradativa do edifício, bem como, quando submetidas às cargas 
específicas, podem se comportar de forma diferente, o que poderá eventualmente acarretar o 
aparecimento de fissuras (pequenas rupturas) localizadas no revestimento das paredes, fato este 
que não compromete de forma alguma a segurança da edificação.

· Se a estrutura do edifício apresentar alguma anomalia (acidental ou não) deve-se entrar em contato 
com a construtora ou com o calculista estrutural, para que as medidas admissíveis sejam 
providenciadas.

· Exemplos de anomalias de estruturas: corrosão de elementos estruturais metálicos, aparecimento 
de óxido (ferrugem), infiltração, fissuração nas alvenarias, deformação excessiva, exposição de 
ferragens dos elementos estruturais, entre outros.

Carregamento acidental (sobrecarga) conforme para edifícios residenciais:NBR 6120/1980 

Áreas Consideradas

Cozinha

Área de Serviço

BWC

Sala de Estar

Quartos/Suítes

Halls de Entrada

Escada

Carga Máxima Admitida
20,150 tf/m
20,200 tf/m
20,150 tf/m
20,150 tf/m
20,150 tf/m
20,200 tf/m
20,250 tf/m

10. 1 Cargas de Projeto

ATENÇÃO

12



11 REVESTIMENTOS

Argamassa/Gesso

Forro de Gesso

Sancas

11.1

11.2

11.3

 As paredes das áreas secas foram revestidas com reboco e massa corrida e os tetos com gesso 
e massa corrida de espessura de 0,2 cm.

 As paredes internas foram revestidas com argamassa (emboço) de espessura média de 0,7 a 
3,0 cm aplicada diretamente sobre os tijolos. 

 Nas áreas molhadas (parcial cozinha, área de serviço, sacada e banheiros), as paredes foram 
revestidas com azulejos, assentados com argamassa industrializada Quartzolit com espessura média 
de 1,0 cm.

 O teto do estar/jantar, cozinha, área de serviço, circulação, lavabo e escada, foram 
revestidos com forro de gesso.
 A utilização deste tipo de forro possibilita um fácil acesso para manutenção das instalações 
hidráulicas e elétricas existentes. Deve-se atentar para o aparecimento de algum tipo de umidade 
que possa danificar o gesso.

· A  cada 12 meses repintar os forros dos banheiros e áreas úmidas.
· A cada 24 meses revisar a pintura de áreas secas, se necessário, repintá-las para evitar 

o envelhecimento.

ATENÇÃO

PROCURE

· No caso de aparecimento de manchas de bolor e umidade, utilize água sanitária para a sua 
remoção. Proteja adequadamente os olhos e mãos.

 

· Manter a janela do banheiro aberta para que se possa ter uma perfeita ventilação, evitando o 
surgimento de fungos e bolor e prolongando a vida útil da pintura.

 Banheiros e quartos possuem sancas de poliestireno, sendo que em alguns pontos as 
mesmas podem ter sido utilizadas para revestimento de tubulações.

13



11.4

11.5

Azulejos/Porcelanato/Cerâmica 

Revestimento Externo

 Os pisos da cozinha e da área de serviço de sua residência  foram revestidos com cerâmica e as 
paredes com azulejo. Devem ser tomados cuidados especiais na limpeza desses materiais, 
principalmente com os rejuntes.

· Limpar com pano ou esponja macia umedecida, utilizando produtos específicos para este fim.
· Na instalação de acessórios utilizar furadeira e bucha plástica com parafuso, tomando 

o cuidado de verificar o posicionamento da instalação hidráulica conforme esquema hidráulico.
· Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos e paredes 

a cada 12 meses.

PROCURE

PROCURE

EVITE

· Uso intensivo de escovas, vassouras de “piaçava” ou ferramentas pontiagudas, pois este 
procedimento pode remover o rejuntamento causando infiltrações.

· Utilizar máquina de água pressurizada pois esta pode danificar o rejunte causando infiltrações e 
alterando o seu brilho.

· Utilizar produtos ácidos, abrasivos ou “palha de aço”.

 A fachada e muros receberam chapisco e emboço de 2,5 cm de espessura aproximadamente, 
seguido de aplicação de revestimento, como se descreve no item 9 (Relação das Especificações dos 
Materiais Utilizados).

· Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos das paredes a cada 12 meses.
· Na manutenção de fachadas e muros, contratar empresas especializadas.
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11.6 Pintura Interna

 As paredes de sua residência receberam revestimento de emboço em argamassa 
industrializada. Posteriormente, as paredes receberam, além de reboco, camada corretiva de massa 
PVA e tinta Acrílico Premium gelo fosco. Os tetos da sala e quartos receberam camada corretiva de 
massa PVA e tinta Acrílico Premium branco neve fosco. Já os tetos dos banheiros, cozinha, lavanderia e 
sacada receberam camada corretiva de massa acrílica e tinta Acrílico Premium branco neve fosco.

· É normal que por algum tempo após o término da construção apareçam pequenas fissuras nas 
paredes. Não se preocupe se isso acontecer! Trata-se de uma acomodação natural da 
edificação ao terreno.

· Com o tempo, a pintura escurece um pouco devido à exposição constante a luz natural e a 
poluição. Não faça retoques em pontos isolados, em caso de necessidade pinte toda parede ou 
cômodo. 

ATENÇÃO

· Limpar as paredes utilizando apenas um pano umedecido branco e sabão neutro, sem esfregar.
· Se houver surgimento de mofo e estiver na fase inicial, poderá ser retirado com água sanitária. 

Cuidado neste procedimento (utilize luvas e máscara).

· Conservar a janela do banheiro aberta para auxiliar na dispersão da umidade, evitando 
assim manchas de bolor no teto e nas paredes.

· Conservar sua residência sempre ventilada para evitar o surgimento de mofo sobre a 
pintura.

PROCURE

· O atrito nas superfícies pintadas pois a abrasão pode remover a tinta, deixando manchas.
· Retoques em pontos isolados, se necessário pinte toda a parede ou cômodo.

EVITE
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PROCURE

ATENÇÃO

· Para a limpeza, utilizar apenas pano umedecido com água e sabão neutro. Nos cantos de difícil 
acesso usar pincel de pêlos macios.

· Limpar as guias (corrediças) periodicamente.
· Sempre limpar os drenos para evitar entupimentos causados pelo acúmulo de sujeira, o que 

poderá causar infiltrações. 
· Manter as janelas dos banheiros abertas, com pequena angulação, em caso de chuvas 

moderadas. Em caso de rajadas de vento os caixilhos podem ser danificados, portanto fique 
atento para travar as janelas nessas situações.

· Utilizar materiais e produtos derivados do petróleo (removedor, thiner, etc.) para a limpeza das 
esquadrias, pois estes danificam as borrachas de vedação.

· Utilizar produtos agressivos, esponjas de aço ou abrasivas.

· Remover as borrachas ou massas de vedação para evitar infiltrações indesejáveis.

· Permitir que pessoas não capacitadas façam qualquer reparo pois isso poderá implicar na perda 
da garantia.

· Utilizar ferramentas cortantes ou pontiagudas para auxiliar a limpeza.

 · Telas de proteção contra quedas devem ser fixadas usando-se as alvenarias internas 
adjacentes à esquadria. 

EVITE
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12 ESQUADRIA EM ALUMÍNIO

 As esquadrias de alumínio foram confeccionadas com perfil 25 Premium da Alumasa Ind. de 
Alumínio e receberam pintura eletrostática na cor preta. Já as portas de entrada receberam pintura 
eletrostática branca. 
 O guarda-corpo da sacada foi assentado sobre soleira em granito. A mesma deverá ser limpa 
periodicamente para extrair o acúmulo de sujeira, evitando assim a manutenção frequente  e 
proporcionando maior conservação da pintura externa.



 Os vidros utilizados nos sobrados possuem espessuras compatíveis com o local aplicado e o 
tamanho do vão da esquadria.
 Todos os vidros dos sobrados foram colocados de acordo com a NBR (Norma Brasileira 
Regulamentadora) e têm as seguintes características: 

13 VIDROS

Local

Guarita

Portas Salão de Festas

Janelas Lavabo/Depósito / I.S.

Janelas Salão de Festas (com peitoril)

Janelas Salão de Festas (sem peitoril)

Espessura

 superior: Comum 4 mm

 superior: Comum 4mm

Comum 4mm

 superior: Comum 4mm

inferior: Temperado 6mm

inferior: Temperado 6mm

inferior: Temperado 6mm

Tipo de Vidro

Fumê Temperado 6 mm

Comum 3mm

Comum 4mm

Incolor

Miniboreal (Fantasia)

Incolor

Incolor

Incolor

Incolor
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PROCURE

· Evitar abrir janelas e portas empurrando a parte de vidro, utilizar os puxadores e fechos.

· Fazer a limpeza dos vidros periodicamente utilizando produtos específicos, desde que estes não 
contenham  substâncias abrasivas ou corrosivas. Quando os vidros apresentarem manchas ou 
marcas de gordura ou cola, recomenda-se a utilização de álcool.

Sobrados janelas com peitoril e portas

Sobrados janelas sem peitoril 



14 IMPERMEABILIZAÇÃO

 As demais áreas NÃO SÃO IMPERMEABILIZADAS, ou seja, se houver acúmulo de água por 
lavagem ou acidente poderá ocorrer infiltração no andar abaixo, causando danos que serão de 
responsabilidade do morador (mau uso)  Alertamos que a construtora  não realizará assistência técnica .
para este tipo de situação.

· Box dos Banheiros: Viaplus1000 e Viaplus 5000;

 As áreas foram impermeabilizadas de acordo com as especificações abaixo:

· Sacada, marquises e cobertura da caixa d’água: Viaplus1000, Viaplus5000 e Viaplus 7000;

 As proteções são imperceptíveis pois ficam sob os revestimentos finais dos pisos.

· Ao instalar o box no banheiro não furar o piso, pois assim a impermeabilização estará sendo 
danificada. Aplique silicone no piso na fixação do box, pois isso fará com que a água do banho 
não vaze para o piso externo.

· Caso apareçam manchas de umidade no teto do andar inferior de sua residência, antes de 
formalizar qualquer reclamação, verifique os rejuntamentos dos pisos, ralos e peças sanitárias.

PROCURE

· Instalar equipamentos ou realizar qualquer obra em área externa descoberta sem antes procurar 
informações com a Construtora.

· Qualquer furo ou dano na impermeabilização pode acarretar no comprometimento da mesma e 
na perda da garantia.

· Na limpeza dos banheiros e do ático é recomendado apenas pano úmido ou umedecido com 
produtos específicos para este fim. Em hipótese alguma faça lavagens gerais, utilizando baldes 
de água, pois este procedimento ocasionará vazamentos e infiltrações no andar abaixo.

· Na limpeza dos ralos do box dos banheiros não retirar a camada de impermeabilização (material 
de coloração preta junto à parede do ralo).

EVITE

ATENÇÃO
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15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

 A instalação da entrada de energia e sua fiação até o medidor já foram autorizadas pela  
concessionária de energia elétrica COPEL. Solicite a sua ligação conforme instruções no item 1 deste 
manual .
 A compra e a instalação do aparelho e da linha telefônica são de responsabilidade do proprietário 
de cada unidade.

· Em caso de sobrecarga momentânea o disjuntor do circuito atingido se desligará 
automaticamente. Ao religar o componente, caso volte a desligar, significa sobrecarga contínua 
ou curto em algum aparelho ou no próprio circuito, o que torna necessário solicitar a análise de 
um profissional habilitado.

· Não ligar aparelhos diretamente nos quadros.

· Cada unidade possui um quadro de distribuição de circuitos incorporado por disjuntores, que 
são as chaves de segurança dos diversos circuitos da residência. Esse quadro foi projetado e 
executado seguindo as normas de segurança, não podendo ter suas chaves alteradas por 
outras de diferentes capacidades.

· Para serviços de colocação de lustres ou similares procure um eletricista capacitado.

· Utilizar somente equipamentos com resistências blindadas pois os quadros possuem interruptor 
DR (diferencial residual), que tem 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. Sua função principal é proteger as pessoas que utilizam a energia 
elétrica.

ATENÇÃO

· Sobrecarregar os circuitos, não conectando dois ou mais aparelhos em uma mesma tomada 
(uso de adaptadores).

· Usar aparelhos com potências maiores do que a habilitada nas instalações.
· Religar a chave antes de reparar a parte do circuito onde ocorreu algum problema.

EVITE

PROCURE

· A cada 12 meses rever o estado de isolamento dos fios, reapertar as conexões do quadro de 
distribuição e verificar o estado dos contatos elétricos (tomadas, interruptores, ponto de luz e 
outros).  Verificado algum problema  contratar empresa especializada para manutenção.

· Manter a chave de segurança do circuito desligada quando for instalar lustres ou similares, 
ficando assim seguro caso ligações erradas sejam feitas. Estas ligações serão percebidas 
quando a chave for religada.

· Não abrir furos nas proximidades dos quadros de distribuição.

· A cada 24 meses reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores, ponto de luz e outros) por 
uma empresa capacitada.

· Contratar profissionais especializados para executar serviços referentes às instalações 
elétricas. 

· Se não encontrar a origem do curto-circuito, verifique se a chave possui algum defeito. Caso isto 
aconteça  procure um técnico para a troca.
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15.1 Tomadas e Interruptores

 Sua residência foi projetada para o uso dos aparelhos instalados ou vistos em projeto e para os 
eletrodomésticos comuns.

TABELA DE CARGA USUAL PARA OS ELETRODOMÉSTICOS

 Microondas1500 W

 Máquina de Lavar Roupa 

 Tomada Auxiliar Cozinha 

 Tomadas de usos geral

 Iluminação

 Fogão

 Exaustor

 Geladeira 

 Chuveiro 

Eletrodoméstico Potência que suporta

1000 W

900 W

600 W

100 W

1200 W

100 W

300 W

300 W

5400 W

Obs.: Valores de referência tendo como base a voltagem fornecida em Curitiba.

· Não sobrecarregar o circuito da tomada com a carga do aparelho a ser instalado.
· Tendo necessidade de reforço de carga, entrar em contato com o Projetista elétrico.
· Utilizar filtros de linha ou reguladores de voltagem no caso da instalação de equipamentos 

sensíveis a variação de voltagem (computadores e outros).

PROCURE

EVITE

· Usar adaptadores (Tes), pois eles podem sobrecarregar o sistema com a utilização de muitos 
aparelhos em um mesmo circuito.

· Fazer a reinstalação de tomadas e interruptores no próprio corpo do armário. Para isso a ligação 
precisa ser perfeita e o diâmetro da fiação usada na extensão deve ser o mesmo da instalação 
original.

15.2 Instalações Telefônicas/Internet Via ADSL

 Há tomadas específicas para a instalação do telefone em alguns pontos de sua residência 
(dormitórios, sala e ático). Para solicitação de linha basta entrar em contato com a concessionária de sua 
preferência.
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15.3

· Este serviço deverá ser feito por empresa ou pessoa capacitada.

· O sistema de Internet via ADSL deve ser sustentado pelo sistema de telefonia existente na 
residência.

Instalações para Televisão a Cabo/ Internet Via Cabo

ATENÇÃO

ATENÇÃO

 Alguns pontos da sua residência (dormitório, sala e ático) possuem tomadas específicas 
para instalação de TV a Cabo. Para a solicitação do ponto é só entrar em contado com a 
Operadora/Provedora de sua preferência. 

· Este serviço deverá ser feito por uma empresa ou pessoa capacitada.

16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 Água:

 Águas Pluviais:

 As tubulações foram feitas com tubos e conexões em PPR Tigre/Amanco para rede de                   
água quente e em PVC Tigre/Amanco para a água fria, esgoto e água pluvial.

 As Instalações Hidráulicas são constituídas pelas seguintes partes:

· Prumadas coletoras principais de esgoto: por onde escoam as águas servidas para as saídas de 
sua residência.

· Águas de chuva ou de lavagem são normalmente coletadas pelas redes pluviais;
· Prumadas de águas pluviais são constituídas por tubulações principais que trazem a água de 

chuvas coletada nos ralos da sacada, calhas, etc., para as saídas de sua residência.

· Pontos de esgoto de águas servidas: pontos por onde são liberados os esgotos dos pontos que 
alimentam os lavatórios, os vasos sanitários, os chuveiros, a pia, o tanque e a máquina de lavar, 
além dos ralos secos e sifonados;

 Esgoto:

 A água (quente) será aquecida através de um aquecedor a gás de passagem. A compra e 
instalação desse equipamento são de responsabilidade do proprietário de cada unidade, eximindo-se, 
desde já, a Incorporadora e a Construtora, dessa responsabilidade.

· Pontos de água (fria e quente): pontos que alimentam os lavatórios, os vasos sanitários, os 
chuveiros, as pias, os tanques e as máquinas de lavar;

· Ramais de distribuição de água (fria e quente):  alimentadores dos diversos pontos nos 
cômodos apropriados.

· Prumadas de água (fria): são constituídas por tubulações principais que trazem a água do 
reservatório superior;
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· Utilize furadeiras e buchas com parafusos para pendurar utensílios. Caso ocorra algum dano, 
feche o registro do ambiente imediatamente.

· Existem tubulações internas às sancas de poliestireno.

· Consulte os esboços que mostram a localização das tubulações antes de fazer alguma 
perfuração nas paredes, para evitar problemas na rede hidráulica, principalmente, na 
colocação dos box nos banheiros. As medidas constantes são aproximadas, por esse 
motivo deve ser usada uma margem de segurança de no mínimo 10 cm de cada lado.      

· A cozinha, a lavanderia e os banheiros possuem registros de gaveta que servem para 
interromper o fluxo de água fria, e outro para interromper a água quente que sustenta os pontos 
do ambiente. Eles devem permanecer sempre totalmente abertos (recomendação de fábrica), 
sendo que só devem ser fechados no caso de instalações de utensílios, na troca de peças ou em 
alguma manutenção. É aconselhável fechar os registros caso fique por um longo tempo 
ausente, evitando-se assim um eventual vazamento.

ATENÇÃO

ATENÇÃO

16.1 Esgoto Sanitário

 O ralo central dos banheiros serve a todos os equipamentos, menos o vaso sanitário que tem 
sifão na sua própria estrutura.

 A rede de esgoto, além das prumadas coletoras principais, possui os ralos sifonados e os ralos 
secos.
 Os ralos sifonados e sifões têm “fecho hidráulico”, consistindo numa pequena cortina de água 
que evita o retorno do mau cheiro.

 Todos os ralos possuem grelhas de proteção para evitar que detritos maiores caiam em seu 
interior ocasionando entupimentos.

· Na limpeza dos ralos não retirar a camada de impermeabilização (material de coloração preta 
junto à parede do ralo).

· Na limpeza dos ralos não utilizar ferramentas pontiagudas e não retirar a camada de 
impermeabilização (material de coloração preta junto à parede do mesmo).

· Utilizar produtos biodegradáveis.
· Limpar os ralos periodicamente, abrindo as grelhas de proteção e retirando o material 

depositado em seu interior.
· Caso os equipamentos hidráulicos fiquem sem uso por um período prolongado, deixe correr um 

pouco de água para restabelecer o “fecho hidráulico” dos ralos e sifões, evitando assim o retorno 
do mau cheiro.

PROCURE
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EVITE

· O uso excessivo de detergentes nas máquinas de lavar roupa e louça pois os resíduos destas 
depositam-se na tubulação, causando futuros entupimentos, assim como o retorno da espuma.

· Deixar os ralos sem as grelhas de proteção.
· Jogar gordura, fios de cabelo ou resíduos sólidos nos ralos das pias e lavatórios.

16.2 Louças Sanitárias

Para vasos sanitários convencionais ou com caixa acoplada:

 Caso aconteça da bacia com caixa de descarga acoplada (lavabo) não estar eliminando os 
detritos de forma satisfatória, observe as seguintes informações:

· Observe se o reservatório está trabalhando com o volume máximo de água (aproximadamente 5 
cm da borda superior).

· O volume de água na descarga é planejado segundo as normas específicas, podendo acontecer 
de haver resíduos em demasia.

· Não jogar papel higiênico no vaso sanitário.

· Se o nível da água estiver baixo será necessária uma correta regulagem. Caso tenha dúvidas, 
contrate um técnico capacitado para o serviço.

· Verificar a cada 12 meses a integridade e reconstituir os rejuntes que vedam as louças 
sanitárias.

· Na limpeza das louças sanitárias  utilizar somente água, sabão e desinfetante, evitando o uso de 
abrasivos e esponjas de aço que podem danificar as peças e os rejuntes.

· Utilizar qualquer louça sanitária como apoio ou cabide, pois podem quebrar ocasionando 
ferimentos graves. Cuidados especiais devem ser tomados com as crianças.

· Jogar no vaso sanitário qualquer tipo de material sólido como algodão, fio dental, cotonetes, 
papéis higiênicos, grampos de cabelo, absorventes higiênicos, entre outros objetos, evitando 
assim o entupimento.

PROCURE

EVITE
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16.3 Metais

PROCURE

· Limpar periodicamente os aeradores (bicos removíveis) das torneiras, pois é comum o acúmulo 
de impurezas ou detritos provenientes da própria tubulação.

·  Durante a instalação de torneiras, filtros e chuveiros, atentar-se ao excesso de aperto nas 
conexões, a fim de evitar danos aos componentes.

· Caso os tubos flexíveis que conectam as instalações hidráulicas às louças forem danificados, 
causando vazamentos, substitua-os tomando o cuidado de fechar o registro geral de água antes 
da troca.

· Substituir periodicamente vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e registros de 
pressão para garantir a vedação e evitar vazamentos.

 · No caso da ausência do imóvel por longo período, manter os registros gerais das áreas 
molhadas fechados.

· Proceder a limpeza dos metais sanitários apenas com pano úmido e sabão neutro, pois qualquer 
produto químico pode acarretar na remoção da película protetora ocasionando a sua oxidação. 
Não utilizar esponja de aço ou similares.

EVITE

· Apoiar peso nas torneiras e registros.
· Apertar em demasia as torneiras e registros, pois isso pode causar danos às buchas de vedação 

interna.
· Utilizar na limpeza dos metais sanitários produtos abrasivos ou esponjas de aço.

24



17 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

17.1 Interfone

 Existe a possibilidade de comunicação entre o portão de entrada do condomínio e a sua unidade, 
pelo interfone localizado no corredor do térreo e no corredor superior.
 A abertura do portão poderá ser feita através do interfone ou pelo sistema de tag. 
 Se houver a necessidade de mais tags, entrar em contato com:
 Jumper Interfones | Anderson Souza (41) 3238 3650 ou 9677 9354.
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Ligar para outro ramal ou apto.

Ligar para portaria (ramal atendedor)

Ligar para Síndico/Administrador

Bate papo (conferência múltipla)

Desvia sempre para o ramal (siga-me)

Tempo de «flash» (configuração automática)

Transferir para outro ramal

Retomar consulta ou transferência

Abrir 1, 2 ou ambas (fechaduras/portas)

Cadastrar Senha 1 de abertura da fechadura

Cancelar Senha 1 de abertura da fechadura

Cadastrar Senha 2 de abertura da fechadura

Cancelar Senha 2 de abertura da fechadura

Despertar no mesmo dia

Despertar no dia seguinte

Despertar de segunda a sexta

Despertar todos os dias

Cancelar despertador

Disparar / Cancelar Alerta geral

Não perturbe de Porteiro Ativar / Cancelar

Não perturbe de ramal Ativar / Cancelar

Noturno Geral Portaria presente Ativar / Cancelar

Pega trote (retornar uma ligação para o último ramal que chamou)

Pega trote (escutar o número do último ramal que chamou sem acessório de voz)

Rechamada ramal

Nº do bloco (se existir) + número do ramal desejado

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*
*
*

**

*

*

* * *

* *
FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

#

#
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#

#

#

#
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4
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3
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5
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4
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5
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6

9

0

0

5

4

5

8

9
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4
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4

0

0

3

4

3

1

9

3
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+

+
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OU OU

+

+

+
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Nº do ramal

Senha de 4 dígitos

Senha de 4 dígitos

Nº do ramal desejado(BIP)

(ACIONA 1)

(DISPARAR)

(ATIVAR)

(ATIVAR)

(ATIVAR)

(CANCELAR)

(CANCELAR)

(CANCELAR)

(CANCELAR)

(ACIONA 2) (ACIONA 1 e 2)

(BIP)

(BIP) (BIP)

FUNÇÃO

NECESSITAM ACESSÓRIO DE VOZ OPCIONAL

OPERAÇÃO

Hora certa

Identificador de chamada por voz

Identificar número do ramal por voz

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA  |  (OPERAÇÕES NOS RAMAIS)
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· Caso haja vazamento de gás, o mesmo será percebido imediatamente pois o cheiro 
característico é perceptível. Deve-se, então, fechar o registro geral e chamar a empresa 
credenciada acima citada.

· Os ambientes onde situam-se aparelhos a gás devem permanecer ventilados para que o gás e 
os pontos de combustão se dispersem. As explosões ocorrem pelo acúmulo de gás em 
determinado local. NUNCA bloqueie a ventilação.

· A empresa V MARTINS E CIA LTDA, indicada no item 7 deste manual, é responsável pela  
execução, sendo a ATRIVIS  ENGENHARIA LTDA responsável pelo dimensionamento da rede. 
Aconselha-se a contratação de empresa credenciada junto às empresas distribuidoras de gás, 
para futuras manutenções.

· Para execução de qualquer serviço de manutenção ou de instalação de equipamentos, contrate 
empresas especializadas ou profissionais capacitados.

 

· Qualquer alteração no posicionamento do ponto de gás, recomenda-se que seja feito por um 
técnico credenciado pelo CREA.

· Ler com atenção os manuais que acompanham os aparelhos que funcionam a gás.

· Sempre que se ausentar de sua residência por um determinado tempo, fechar o registro geral de 
gás.

· Verificar periodicamente os equipamentos (fogão, aquecedor), conforme orientação do 
fabricante.

· Fazer manutenções por conta própria.
· Instalar mais de um aparelho consumidor de gás em cada ponto. 

ATENÇÃO

PROCURE

EVITE

17.2 Instalação de GLP (Gás)

 As unidades residenciais deste empreendimento serão abastecidas por uma rede de 
distribuição ligada à central GLP (gás liquefeito de petróleo), sendo que cada unidade terá sua medição 
individual com medidor localizado no muro frontal, e será abastecida nos pontos de fogão e aquecedor. 

 Central de Apoio ao Cliente: 4003-1616

 O condomínio já possui o contrato de fornecimento e comodato de equipamentos com a 
Companhia Ultragaz S/A.
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17.3 Reservatórios

 A caixa d’água de sua residência passou por um processo de limpeza antes da entrega. 
É aconselhável refazer a limpeza no mínimo uma vez ao ano por uma empresa capacitada. 

· Nunca usar materiais que possam contaminar diretamente ou indiretamente o reservatório e, 

· Conservar as tampas dos reservatórios sempre fechadas.
· Usar cinto de segurança quando houver necessidade de inspeção na caixa d’água.

 por consequência, a água que circula neste ambiente.  

PROCURE

EVITE

· Deixar o acesso aos reservatórios abertos. Cuidados especiais com as crianças. 

· Forçar em demasia registros e tubulações que pertencem aos reservatórios. Caso o registro 
emperre, procure orientação técnica especializada.



18.1 Umidade em Curitiba

18 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Podemos, no entanto, desde já alertar sobre alguns problemas triviais relacionados à umidade, 
comuns em nossa cidade, e que não são consequência de infiltração de água através de paredes 
externas.

 Por Curitiba ter um clima úmido torna-se comum o aparecimento de fungos, como o mofo e o 
bolor, em alguns pontos do imóvel, principalmente em cantos e atrás de armários e cortinas. Isso ocorre 
quando o fungo encontra alguns fatores favoráveis para o seu desenvolvimento como: umidade, pouca 
luminosidade e temperatura adequada. Informamos que o aparecimento do fungo não é proveniente de  
falha construtiva ou má qualidade dos edifícios.
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· O posicionamento geográfico e as situações de clima da nossa região (excesso de umidade do 
ar) são favoráveis para o surgimento de “fungos”. 

· Devido ao posicionamento geográfico de sua residência, poderemos obter boa ou pouca 
incidência de raios solares sobre as diversas faces do empreendimento, levando em 
consideração a época do ano e também a arquitetura do imóvel.

· Ao instalar armários embutidos é necessário que os mesmos tenham dispositivos de ventilação;

· Não deixar o vapor do banheiro entrar em outros cômodos. 

· Verificar a presença ou não de construções em torno ao imóvel em questão, ocasionando baixas 
ventilações e sombras.

· Falta de ventilação em ambientes internos, ambientes fechados ou de difícil acesso, podem 
proporcionar o aparecimento de umidade e seus efeitos.

 Para prevenir o aparecimento do fungo procure:

· Deixar janelas abertas para aumentar os níveis de ventilação;

 Mesmo assim, se houver o aparecimento do mofo logo no início, ele poderá ser combatido com 
aplicação de água sanitária (cloro).

· Ficar atento à higiene dos locais mais úmidos da casa como banheiros, cozinhas e lavanderias;
· Manter a mobília um pouco afastada da parede para favorecer a circulação do ar;

 Feche os registros de gás e de água; tire os equipamentos eletro-eletrônicos da tomada; 
verifique se as luzes estão apagadas, além de fechar e travar janelas e portas.
 Nos banheiros abra a torneira da pia até encher o ralo com água, pois assim se evitará o mau 
cheiro causado pela passagem dos gases vindos do sistema de esgoto. Com este procedimento se 
evitará também a entrada de insetos.
 Ao ausentar-se por mais de vinte dias tampe os ralos com papel para evitar o mau cheiro, pois 
nesse período a água normalmente depositada no ralo irá evaporar.

18.2  Em caso de ausência prolongada do imóvel



19.1

19.2

Ficha de vistoria do imóvel

Termo de recebimento do imóvel

19 RECEBIMENTO DO IMÓVEL

 • Instalações Elétricas: o sistema elétrico está instalado porém não será testado durante a vistoria   
por não possuir ligação definitiva. Eventuais vícios ocultos, caso ocorram após a ligação 
definitiva pela Copel na unidade, devem ser comunicados à construtora através do email 
adm@tm3incorporadora.com.br.

 • Pisos e Azulejos: Fixação, rejuntamento e acabamento.

No momento da entrega do imóvel será agendada uma vistoria com empresa contratada onde deverão 
ser observados os seguintes itens:

 • Instalações Hidráulicas: Funcionamento dos registros, lavatórios, vasos sanitários, ralos, etc.

 • Pintura: Padronização das cores, limpeza de paredes, tetos e esquadrias.

 • Esquadrias: Funcionamento de portas, janelas e persianas, fixação de vidros, existência de 
chaves.

 Caso identifique alguma irregularidade, relacione-a(s) na “FICHA DE VISTORIA DO IMÓVEL” 
e entregue-a ao representante da empresa que o está acompanhando. Todas as irregularidades 
apontadas serão analisadas e, caso procedente, serão prontamente atendidas. Caso contrário, 
convocá-lo-emos para debater o assunto. Após a execução dos serviços, o proprietário de cada unidade 
deverá assinar a Declaração de Execução dos Serviços, que consta na “FICHA DE VISTORIA DO 
IMÓVEL”, declarando que os serviços foram executados.

 Uma vez executados os reparos solicitados na “FICHA DE VISTORIA DO IMÓVEL” ou, caso 
não tenha sido anotado nada nesta ficha, o comprador deverá assinar o “TERMO DE RECEBIMENTO 
DO IMÓVEL” e “TERMO DE RECEBIMENTO DO CARNÊ DO IPTU”, que estará em poder do 
representante da TM3 Incorporadora e receber as chaves de sua residência.
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20 ATENDIMENTO AO CLIENTE E GARANTIA

 O Código Civil Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor determinam a responsabilidade 
do construtor quanto a possíveis problemas que surjam após a entrega do imóvel da seguinte forma:

 Terá direito à manutenção somente o primeiro proprietário do imóvel, não cabendo à TM3 
Incorporadora responder a sublocatários, inquilinos, cessionários ou qualquer outro que não o 
proprietário ou seu representante legalmente credenciado.

 Verifique se o item a ser solicitado assistência técnica realmente encontra-se dentro do período 
de garantia. Caso constatado que trata-se de item relacionado à manutenção do proprietário ou fora do 
período da garantia, os custos com a análise do engenheiro ou empresa terceirizada será repassado 
para o solicitante.
 Seu pedido será avaliado por um técnico responsável da empresa que, comprovada a eventual 
responsabilidade da Construtora, determinará a execução dos serviços em datas a serem previamente 
agendadas entre as partes.

 É importante lembrar que o atendimento à reclamações não significa o reconhecimento por parte 
da Construtora da existência de defeitos ou danos de sua responsabilidade.

20.1 Vícios aparentes ou visíveis

• Trincas em louças ou bancadas

• Existência ou não de cantos de reboco ou de azulejos quebrados

• Manchas nos pisos

Neste item estão cobertos:

• Funcionamento de janelas e basculantes, bem como o bom estado dos vidros
• Azulejos e pisos quebrados

• Funcionamento dos registros das torneiras e sistema de descarga

São aqueles perceptíveis a olho nu, existentes no imóvel mesmo antes de sua ocupação. 

• Riscos em portas

• Arremates dos rodapés e guarnições, em especial sua fixação

• Rejunte de pisos e azulejos

• Má regulagem de esquadrias ou fechaduras

• Manchas de pintura de paredes, tetos e esquadrias

A ocorrência desse tipo de vício deve ser comunicada à TM3 Incorporação Imobiliária Ltda. no momento 
do recebimento e vistoria do imóvel, a qual  será registrada por laudo com fotografia. 

• Funcionamento das portas e existência de suas respectivas chaves

• Entupimentos
• Vazamento em válvulas, sifões e engates

 Os prazos de garantia legais de produtos e 
serviços iniciam-se a partir da data da expedição do 
“Habite-se” ,  independentemente da data do 
recebimento das chaves da unidade pelo proprietário.
 Dentro do prazo de validade da garantia 
conforme tabela (item 22) e desde que os defeitos não 
tenham sido originados pelas causas previstas no item 
“20.5. PERDA DA GARANTIA”, o proprietário deverá 
formalizar o pedido de manutenção no seu imóvel, por 
meio do e-mail contato@tm3incorporadora.com.br, aos 
cuidados da Construtora. 
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20.2

20.3

20.4

Vícios ocultos

Vícios Estruturais

Ítens não cobertos

• Vazamento na rede de distribuição de gás

• Vazamentos nas instalações de incêndio

São aquelas imperfeições que aparecem com a utilização do imóvel. O prazo de garantia para esse caso 
é de 90 (noventa) dias a partir da entrega oficial por parte da Construtora, conforme determina o Código 
Civil Brasileiro, respeitando o prazo de garantia do item 7.3 deste código, quando for o caso. 

• Funcionamento de instalação elétrica ou telefônica

• Vazamento e funcionamento nas instalações hidráulicas

• Infiltrações através do teto

• Infiltrações através das paredes
• Infiltrações através de janelas ou portas

Neste item estão cobertos:

São problemas relacionados à solidez e à segurança do imóvel como fundações, pilares, vigas e lajes de 
concreto. A garantia para esses itens é de 5 anos conforme determina o art.618 do Código Civil Brasileiro.

Os demais itens (hidráulica, revestimentos, etc.) possuem garantias geralmente inferiores aos cinco 
anos e devem ser verificados previamente no Capítulo 22. Por exemplo: as instalações de gás possuem 
03 (três) anos de garantia. O morador e condomínio devem realizar suas manutenções periódicas, 
conforme exigido pela ABNT NBR 5674. 

A TM3 não realizará assistência técnica de itens fora do período de garantia descrito neste Capítulo - 
verificar esta tabela previamente evitará expectativas, recusa da assistência e desgastes 
desnecessários entre a empresa e o cliente que tanto prezamos.

• Gesso decorativo executado por empresa contratada pelo cliente

• Problemas causados pela má utilização do imóvel

• Quaisquer outros itens não mencionados anteriormente

• Fissuras superficiais não decorrentes de problemas estruturais

• Quaisquer itens dos já mencionados constatados fora dos prazos estipulados anteriormente
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21 NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA

 Não serão fornecidos pela Construtora as peças de decoração referentes às unidades 
residenciais, existentes nos materiais promocionais, tais como: mobiliário, cortinas, persianas, 
luminárias, box e acessórios nos banheiros, espelhos, armários e gabinetes de pias, papéis de parede ou 
pinturas especiais nas paredes, carpetes, eletrodomésticos e equipamentos de cozinha, pias, torneiras, 
molduras e forros de gesso (a não ser nos ambientes listados no memorial descritivo), ou qualquer outro 
elemento que não tenha sido listado no Memorial Descritivo apresentado nesse Manual.

20.5 Perda da garantia

Há perda da garantia se:

- Durante o prazo de vigência da mesma, não for observado o que dispõe as informações contidas no 
Manual do Condomínio, Manual do Fabricante e na NBR 5674 Manutenção da Edificação, no que diz 
respeito à manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não.

(*) Prazos especificados pelo fabricante:

- Nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, 
que impossibilite a manutenção da garantia concedida.

Entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender aos requisitos 
especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante nos contratos ou manuais específicos 
de cada material ou equipamento entregues, ou 90 (noventa) dias (o que for maior), art. 26, inciso II do 
Código de Defesa do Consumidor.
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22 IDENTIFICAÇÃO DE PRAZOS DE GARANTIA PARA MANUTENÇÃO
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Equipamentos Industrializados

 O início da garantia para os prazos aqui fixados, salvo disposição legal ou regulamentar em 
contrário, é contado a partir do “Habite-se”. A tabela aqui apresentada foi extraída da “tabela A”do Guia 
Nacional para elaboração do manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações da CBIC 
(Câmara Brasileira da Indústria da Construção), e contém os principais itens das unidades autônomas e 
das áreas comuns, variando de acordo com cada edifício (podem conter itens que não fazem parte deste 
empreendimento).

Instalações de interfone

Circuito fechado de TV

Antena coletiva

instalação da infraestrutura

instalação da infraestrutura

instalação do equipamento

Elevadores

Motobombas / filtro (recirculadores de água)

instalação do equipamento

Automação de portões

Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas

instalação dos equipamentos

instalação do equipamento

instalação do equipamento

Sistema de combate a incêndio

Porta corta-fogo

regulagem das maçanetas

instalação do equipamento

mola e dobradiça

integridade do material (portas e batentes)

Iluminação de emergência

instalação dos equipamentos
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Equipamentos Industrializados

Telefonia

Sistemas de Automação

Instalações Elétricas (tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros) 

equipamentos

instalação

infraestrutura, prumadas, cabos e fios

Televisão

infraestrutura

Instalações Hidráulicas  -  colunas de água fria, água quente e tubos de queda de esgoto

integridade e estanqueidade

Instalações Hidráulicas  -  coletores e ramais

integridade e estanqueidade

Instalações Hidráulicas  -  louças  |  caixa de descarga  |  bancadas

quebradas, trincadas, riscadas, manchadas ou entupidas

instalação

desempenho

Instalações Hidráulicas  -  metais sanitários  |  sifões  |  flexíveis  |  válvulas  |  ralos

quebrados, trincados, riscados, manchados ou entupidos

material

vedação
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Instalações de gás

Impermeabilização

sistema de impermeabilização

instalação

Esquadrias de ferro

amassadas, riscadas ou manchadas

má fixação, oxidação ou mau desempenho do material

Esquadrias de alumínio

Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas

Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em papel de alumínio

Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motores e conjuntos elétricos de acionamento)

problemas com a instalação ou desempenho do material

amassadas, riscadas ou manchadas

problemas de vedação e funcionamento

problemas com a integridade do material
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Revestimentos de parede, piso e teto

Paredes e tetos internos

Paredes externas / fachada

fissuras perceptíveis a uma distância superior a 1 metro

infiltração decorrente do mau desempenho 
do revestimento externo da fachada 
(ex.: fissuras que possam vir a gerar infiltração)

Forro de gesso

Fissuras por acomodação dos elementos estruturais
e vedação

estanqueidade de fachada e pisos molháveis

soltos, gretados ou desgaste excessivo que não por mau uso

Azulejo / cerâmica

quebrados, trincados, riscados, manchados
ou com tonalidade diferente

falhas no caimento ou nivelamento inadequado dos pisos

soltas ou desgaste excessivo que não por mau uso

quebradas, trincadas, riscadas, ou falhas
no polimento (quando especificado)

Pedras naturais (mármore, granito e outros)

Rejuntamento

falhas ou manchas

falhas na aderência

lascados, trincados, riscados, manchados ou mal fixados

superfícies irregulares

empenamento, trincas na madeira e destacamento

falhas no caimento ou nivelamento inadequado

destacamento, fissuras e desgaste excessivo

Pisos de madeira (tacos e assoalhos) e deck

Piso cimentado, piso acabado em concreto e contrapiso
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Vidros

quebrados, trincados ou riscados

fixação

Jardins

Playground

vegetação

equipamentos

Solidez / segurança da edificação

problemas em peças estruturais, (lajes, vigas, pilares,
estruturas de fundação, contenções e arrimos) e em 
vedações (paredes de alvenaria) que possam 
comprometer a solidez e segurança da edificação

Entende-se por desempenho de equipamentos e materiais, sua capacidade em atender aos requisitos 
especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante nos contratos ou manuais específicos 

(*) Prazos especificados pelo fabricante:

de cada material ou equipamento entregues, ou 6 meses (o que for maior).

Nota 1:
No caso de cessão ou transferência da unidade, os prazos de garantia aqui estipulados não serão alterados.

Nota 2:
A TM3 Incorporadora entrega os sobrados com os revestimentos em todas as áreas molhadas (segundo 
especificações existentes no memorial descritivo), visando garantir a qualidade dos serviços e a preservação 
dos sistemas de impermeabilização.
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