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INTRODUÇÃO 

 

Este caderno reúne as Normas específicas de qualidade construtiva e de ocupação 

em Alphaville Graciosa Residencial. 

 

Dispõe sobre as informações contidas no Anexo B, documento que integra a escritura 

de cada proprietário, bem como regulamentações da Prefeitura de Pinhais e padrões 

de construção específicos. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Anexo B - (01.04,f) (05.05.02.) (05.05.03.) (06.-6.1, 6.2, 6.3) 

 

Sugestões, 

 

Sugestões, solicitações ou reclamações deverão ser encaminhadas por escrito à 

Associação Alphaville Graciosa Residencial, pelos e-mails citados abaixo, 

pelos correios (Av. Tomaz Edson de Andrade Vieira, 818, Pinhais/PR – CEP 

83.327-160), ou outros meios de comunicação definidos pela Associação e 

amplamente divulgados. 

 

O documento em questão deverá conter a identificação do requerente, com seu 

NOME, ENDEREÇO, QUADRA e LOTE, TELEFONE e E-MAIL para ser possível 

responder às solicitações. Serão desprezadas as reivindicações ou solicitações não 

enquadradas nesses critérios. 

 

A Associação mantém uma estrutura organo-funcional alicerçada em gerentes. Os 

mesmos são o elo entre Associados e Diretores e a eles é que devem ser reportadas 

todas as solicitações ou requerimentos. 

 

Qualquer situação adversa a este REGULAMENTO 2022 que necessite avaliação e 

posterior liberação deverá ser reportada e analisada, antes, pelo Comitê Executivo, e 

posteriormente pelo Conselho Diretor. 

 

 

2. RESTRIÇÕES AO USO DO IMÓVEL E CONSTRUÇÃO 

 

• Anexo B – (02.01.) (A.03.04.); 

• Liberada a construção utilizando-se o método Steel Frame. 
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3. DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.1 De obra 

 

Proprietário / Associado, morador, construtor, prestador e empreiteiros de serviços se 

obrigam a:  

 

• Cumprir e respeitar os deveres preconizados no Capítulo III do Estatuto Social 

respondendo, civil e/ou criminalmente, perante a Associação Alphaville 

Graciosa Residencial e a terceiros por eventuais danos causados, seja por si 

ou por seus contratados e/ou pessoas por si autorizadas a adentrar os 

residenciais; 

• Cumprir o Estatuto Social, Regulamento de Alphaville Graciosa Residencial – 

Anexo B e REGULAMENTO 2022 desta Associação. 

Obs.: Quando houver alterações ou modificações pertinentes ao Regulamento, a 

Associação Alphaville Graciosa Residencial providenciará nova versão a ser 

disponibilizada no veículo oficial de comunicação; 

• Obedecer às normas de segurança, acatando instruções e determinações dos 

agentes da segurança, sejam eles funcionários próprios ou terceirizados; 

• Respeitar os procedimentos de identificação de acesso aos residenciais 

(abertura de vidros, exibição de crachás, identificação por biometria, etc.), 

aguardando autorização de entrada; 

• Observar e seguir normas de trânsito, tráfego e estacionamento regidas pelo 

Residencial e vigentes no país. Os proprietários de veículos ou 

pais/responsáveis por menores podem ser responsabilizados por prejuízos 

contra terceiros. 

Obs.: Vale lembrar que as leis de trânsito vigentes no país devem ser obedecidas 

e cumpridas também dentro dos residenciais; os proprietários de veículos ou 

pais/ responsáveis por menores podem ser responsabilizados por prejuízos 

contra terceiros; 

• Autorizar o ingresso de pessoas por escrito e firmar termo de responsabilidade, 

assinado pelo proprietário/morador se a Administração da Associação 

constatar que prestador de serviço e prepostos possuam antecedentes de 

comportamento considerados prejudiciais à mesma; 

• Proibido ruídos antes das 8h; 

• Proibido pernoite de qualquer categoria de funcionário em OBRA; 

• Proibido pernoite de animal em OBRA; 

• Proibido bebidas alcoólicas, armas de fogo, armas brancas ou consideradas 

perigosas, além de entorpecentes dentro do canteiro de OBRA. 

Obs.: Associado ou seu autorizado não poderá alegar desconhecimento das 

normas e/ou resoluções promulgadas, pois essas sempre estarão acessíveis e 

disponíveis através de veículo de comunicação oficial da Associação. 
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3.2 Do funcionário 

 

• Cumprir e fazer cumprir o conteúdo do Estatuto Social, Regulamento de 

Alphaville Graciosa Residencial – Anexo B e REGULAMENTO 2022 desta 

Associação, bem como as funções inerentes ao cargo a ele atribuído. Caso 

contrário, estará sujeito a sanções previstas nos dispositivos da CLT e nos 

Regulamentos internos; 

• Respeitar e bem atender qualquer pessoa que mantenha contato, procurando 

dirimir dúvidas, solucionar ou repassar a questão a um terceiro capacitado; 

• Não fornecer informação ou contato de proprietários / moradores a terceiros 

sem prévia autorização dos mesmos; 

• Somente adentrar os maciços florestais mediante autorização da 

Administração, para serviços específicos; 

• Encaminhar ao Comitê Executivo questão ou situação não passíveis de serem 

resolvidas pelos gerentes, para assim deliberar-se em reunião ordinária (artigo 

36 do Estatuto Social);  

Obs.: Desrespeito ao funcionário, constrangimento, desmoralização ou assédio 

moral, poderão ser levados aos órgãos competentes para adoção das medidas 

cabíveis. 

 

3.3 De Diretoria 

 

• Compete à Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, o 

Regulamento de Alphaville Graciosa Residencial – Anexo B e  

REGULAMENTO 2022 desta Associação. 

 

 

4. CONTATOS 

 

4.1  Atendimento 

 

ALPHAVILLE GRACIOSA  
DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Segundas às sextas-feiras 

• De 8:00h às 12:00h / 13:00h às 18:00h (sextas-feiras até 17:00h); 

• Entrada e retirada de Projetos e (ou) outra documentação; 

• Dirimir dúvidas: 

a) Via telefone; 

b) Com agendamento prévio. 

     

PREFEITURA DE PINHAIS  

URBANISMO 

Av. Camilo di Léllis, 453 – centro / Pinhais 
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Segundas às sextas-feiras 

8:30h às 16:30h 

• Entrada e retirada de Projetos e (ou) outra documentação. 

 

Terças e quintas-feiras (plantão técnico) 

Com agendamento prévio 

(41) 99152-6953 / 99102-2295 

• Dirimir dúvidas.  

 

 

5. DEFINIÇÕES 

  

• Anexo B – (01.08.) 

 

A.B.N.T – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Anexo B – Regulamento de Alphaville Graciosa Residencial 

APP – Área de Proteção Permanente 

CVCO – Certidão de Vistoria e Conclusão de Obra (antigo HABITE-SE) 

CND – Certidão Negativa de Débitos 

CORRIMÃO – “Apoio existente ao lado de uma escada para auxiliar as 

pessoas que sobem ou descem” 

DEP. TÉC. – Departamento Técnico desta Associação (Projetos / Obras / 

Meio Ambiente) 

EL – Espaço Livre 

GUARDA-CORPO – “Proteção à meia altura que resguarda as faces laterais 

de escadas, terraço, balcão, rampa, varanda, sacada ou vão em função de 

desnível de pisos ou de ambientes mais altos em relação aos outros” 

I.A.T – Instituto Água e Terra 

IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado 

OBRA: 

a) “A execução de um projeto, ou reforma de um já executado” 

b) “O conjunto de atividades nas quais se altera a aparência, estrutura ou 

forma de uma edificação ou parte dela” 

P.M.P – Prefeitura Municipal de Pinhais 

P.N.T – Perfil Natural do Terreno 

TAXA DE MANUTENÇÃO – Condomínio 

 

 

6. RESTRIÇÕES CONSTRUTIVAS 

 

6.1 Afastamentos e recuos de divisas 

 

• Anexo B - (B.03. – a,b,c,d,e,f,g,h,i) 



8 

 

6.2 Área mínima de construção / taxa de ocupação / coef. de aproveitamento 

 

• Anexo B - (C.03.01.) (C.03.02.) (C.03.05.) 

• CADERNO DE PROJETOS – 2022 (item 6.2) 

 

6.3 Altura da edificação 

 

• Anexo B - (C.03.04.04) 

 

 

7. ÁREAS DE OCUPAÇÃO 

 

7.1 Porão (Anexo 15) 

 

• Anexo B – (C.03.04.); 

• Máximo 1/3 da área computável + elevador (se houver) do pavimento 

imediatamente acima; 

• As residências que possuírem porão, antes da execução da laje de piso do 

pavimento térreo, deverão aterrar a área excedente ao mesmo, permitindo-se 

um vazio de altura máxima 1,50m entre o solo de aterro e a laje do piso acima; 

• Pavimento semienterrado. 

 

7.2 Subsolo (Anexo 15) 

 

• Taxa de ocupação – 40%;  

• Pavimento semienterrado. 

 

7.3 Pavimento térreo 

 

• Anexo B – (C.03.04.02) (C.03.04.03); 

• Taxa de ocupação – 40%. 

 

7.4 Pavimento superior 

 

• Taxa de ocupação – 40%. 

 

7.5 Mezanino 

 

• Seguir as restrições de ático. 
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7.6 Ático 

 

• Anexo B – (C.03.04.01.) (modificado); 

• Máximo 1/3 da área computável + elevador (se houver) do pavimento 

imediatamente abaixo; 

• Embutido no telhado, o ático, mediante avaliação do projeto pelo Dep. Téc., 

poderá ter um complemento executado em alvenaria de tijolos. 

 

7.7 Adega 

 

• Quando localizada no porão, seguir normativo do mesmo; 

• Pé direito mínimo – 1,80 m – Código de Obras da P.M.P. 

 

7.8 Espaço técnico 

 

• Espaço destinado à instalação de caldeira de aquecimento, bomba de 

recalque, cisterna, caixa d’água e casa de máquinas para elevador e piscina; 

• Localizado fora de qualquer recuo ou afastamento; 

• Sem acabamento de piso e paredes;  

• Acesso somente por alçapão:  

a) Vertical: 1,00 m x 0,80 m a 0,50 m de altura do piso;  

b) Horizontal (teto e/ou piso): 0,80 m x 0,70 m. 

• Pé direito h. máx. 1,80 m; 

• Iluminação com vidro fixo e ventilação a suficiente (quando necessário). 

 

7.9 Sacada 

 

• Construção em balanço que ultrapassa os limites da parede.  

 

7.10 Terraço 

 

• Espaço descoberto sustentado por paredes ou colunas, com ocupação 

inferior. 

 

7.11 Varanda 

 

• Terraço inteiro coberto e/ou área do terraço com projeção de beiral superior a 

1,20 m de balanço. 

 

7.12 Cobertura em balanço / toldo (fixo) 

 

• Elemento construtivo cuja projeção horizontal situa-se fora do perímetro 

determinado pelos elementos estruturais ou de vedação do pavimento; 
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• Não poderá avançar sobre recuos e afastamentos. 

Obs.: Toldos que possam ser removíveis, em lona, tecido ou policarbonato 

poderão adentrar afastamentos e recuos laterais e de fundo desde que 

suspensos possuindo um balanço de no máximo 1,20 m (sem pilares de 

sustentação). 

 

7.13 Cobertura retrátil  

 

• O espaço sob a mesma seguirá os parâmetros de uma área coberta.  

 

 

7.14 Gazebo  

 

COBERTO: 

• Seguir normativo de edícula; 

 

DESCOBERTO: 

• Fora de recuos e afastamentos laterais; 

• Não apoiar-se – muro FUNDO; 

• Distar no mínimo: 

a) 2,00 m fundos – LOTES de fundo para Área de Lazer e Parques; 

b) 5,00 m fundos – LOTES de fundo para Ruas / Avenidas; 

c) Distar no mín. 4,00 m do beiral da construção existente.  

 

7.15 Edícula 

 

• Anexo B – (C.03.03.) (C.03.03.01.) (C.03.12.) 

 

7.16 Pergolado 

 

COBERTO: 

• Seguir normativo de edícula. 

 

DESCOBERTO: 

• Fora de recuo e afastamentos laterais; 

• Não apoiar-se – muro FUNDO; 

• Distar no mínimo: 

a) 2,00 m fundos – LOTES de fundo para Área de Lazer e Parques; 

b) 5,00 m fundos – LOTES de fundo para Ruas / Avenidas. 

 

7.17 Piscina / spa / espelho d’água 

 

• Anexo B – (C.03.18.) (C.03.18.01.) 
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• Casa de máquinas – seguirá restrições de Espaço Técnico; 

• Piscina executada em LOTE livre de fechamento deverá possuir equipamento 

de segurança para proteger e impedir o uso por pessoas não autorizadas; 

• Distar: 

a) 2,00 m de qualquer divisa;  

b) 5,00 m fundos para ruas / avenidas; 

c) 6,00 m recuo frontal; 

d) 3,00 m recuo lateral para EL. 

• Em OBRA, não poderão permanecer com água parada acumulada; 

• Concluídas, deverão ser mantidas limpas e tratadas.  

 

7.18 Ducha de apoio ou chuveiro 

 

• Quando instalados junto às divisas, não poderão apoiar-se no muro de 

fechamento e exceder sua altura. Executar alvenaria paralela, independente 

e descoberta ou distar fora de recuo e afastamentos laterais, com altura máx. 

de 2,00 m do piso; 

• Alvenaria e piso considerados somente no cálculo da permeabilidade. 

 

 

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

8.1 Poços 

 

• Anexo B – (2.4.); 

• Proibida a execução de qualquer tipo de poço ou cacimba dentro do 

Residencial. 

 

8.2 Ponto médio / 1º nível pavto térreo 

 

• Anexo B – (01.08.); 

• Ponto de cota 0,00 – nível mediano do terreno, dado pelo seu eixo longitudinal; 

• LOTE com desnível longitudinal inferior a 8% terá seu ponto médio localizado 

no meio-fio. O primeiro nível do pavimento térreo será de no máximo 1,20 m 

de altura a partir do ponto médio. Área mínima de 10,00 m2; 

• LOTE com desnível longitudinal superior a 8% terá seu ponto médio localizado 

no recuo de 5,00 m de seu alinhamento. O primeiro nível do pavimento térreo 

será de no máximo 1,50 m de altura a partir do ponto médio. Área mínima de 

10,00 m2. 

 

8.3 Recuo frontal 

 

• Anexo B – (B.03. – j,k,l) 
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• Qualquer modificação da topografia original do LOTE dentro da faixa de 

recuo frontal deverá ser corrigida por meio de talude (aterros ou cortes) com 

inclinação máxima de 45°, e eventuais estruturas de contenção terão altura 

máxima de 0,20 m;  

• Obras com necessidade de rampas, será permitido mediante avaliação 

técnica, um muro em declive de no máximo 1,20 m partindo do recuo de 6,00 

m e terminando a altura de 0,20 m do P.N.T. junto ao alinhamento frontal do 

LOTE. 

 

 

8.4 Divisa com áreas de lazer / parques e fundo (Anexo 01) 

 

• É permitida, para LOTES que fazem divisas com as Áreas de Lazer, Parques 

e Muros de divisa de fundo, a correção do Perfil Modificado do Terreno, 

conforme Projeto Arquitetônico aprovado, por talude gramado, de inclinação 

máxima de 45º, conforme desenho em anexo; bem como a instalação de 

grelha para proteção da canaleta de drenagem quando existente nas referidas 

situações, conforme padrão estabelecido pela Associação Alphaville Graciosa 

Residencial. 

 

8.5 Passeio público (Anexo 02) 

 

• Vide item 13.6.6 deste Regulamento. 

 

 

8.6 Espaço Livre (Anexo 14) 

 

• Anexo B – (01.08) (C.03.07.03) 

• Considerado ÁREA PÚBLICA; 

• Os LOTES de extremo de quadra para incorporar visualmente os espaços 

livres limítrofes às suas residências deverão apresentar projeto paisagístico e 

emissão de documento de concessão de direitos de manutenção pela 

Associação Alphaville Graciosa Residencial. Essa concessão não implica em 

qualquer reconhecimento de direito de posse, propriedade ou domínio da área 

integrada.  

• Deverá seguir as seguintes restrições:  

a) Observar o CADERNO DE PAISAGISMO 2022;  

b) Não poderá ser alterado seu perfil natural;  

c) As árvores existentes poderão ser relocadas somente com autorização da 

Associação; sendo proibida a poda das mesmas, pois estas permanecem 

sob a responsabilidade da manutenção da Associação.  
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8.7 Áreas de Preservação Permanente (A.P.P) 

 

• Anexo B – (01.08) (C.03.14) 

• Estas áreas deverão permanecer totalmente permeáveis, não excluindo a 

obrigatoriedade de área mínima permeável de 50% (cinquenta por cento) 

sobre o restante do LOTE. O plantio de vegetação que caracterize 

adensamento ficará sujeito ao controle pelo IAT (Instituto Água e Terra do 

Paraná), podendo o mesmo impedir sua posterior retirada; 

• O proprietário será responsável por atos que venham prejudicar fauna e flora 

local.  

 

8.8 Permeabilidade (mín. 50% da área do lote)  

 

• Anexo B – (C.03.14.) (C.03.16.) 

• Pisos diferenciados deverão apresentar laudo técnico de empresa autorizada 

quanto à permeabilidade em %; 

• Alguns elementos definidos quanto sua taxa de permeabilidade: 

Áreas construídas e pisos específicos (suspensos ou assentados em base 

sobre o solo): 

ACQUADRENO – 90% PERMEÁVEL (P.M.P); 

BLOKRET – IMPERMEÁVEL (assentado sobre base de concreto); 

BLOKRET / PARALELEPÍPEDO / LOUSINHA – 60% PERMEÁVEIS 

(assentados sobre areia e sem rejunte); 

BOCHA / SQUASH – 100% PERMEÁVEL, quando descobertos e com piso 

permeável; 

BRITA/ SEIXO/ PEDRISCO/ AREIA – 100% PERMEÁVEL; 

CANIL – IMPERMEÁVEL; 

CASA DE MÁQUINAS ATERRADA (fora do corpo da residência) - 

IMPERMEÁVEL; 

CISTERNA - 100% IMPERMEÁVEL; 

CONCREGRAMA – 100% PERMEÁVEIS - Universidade de Porto Alegre; 

DECK EM MADEIRA ou RESINA – 100% PERMEÁVEL (assentado sobre 

grama, areia ou brita); 

DORMENTE – IMPERMEÁVEL; 

DRENOSTONE – 88% PERMEÁVEL – conforme laudo (P.M.P); 

DRENAQUA – 90% PERMEÁVEL (P.M.P); 

ESCADA EM DECK DE MADEIRA – IMPERMEÁVEL; 

ESCADAS EM QUALQUER MATERIAL – IMPERMEÁVEL; 

ESPELHO D’ÁGUA – IMPERMEÁVEL; 

FLOREIRA / JARDINEIRA – IMPERMEÁVEL (muretas de sustentação / base 

– quando executadas); 

IMPACT SOFT (AUBICON – emborrachado) - 90% PERMEÁVEL (P.M.P); 

MEGADRENO – 90% PERMEÁVEL – conforme laudo (P.M.P); 
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MÓDULO PADRÃO / GLP – IMPERMEÁVEIS; 

MUROS DE DIVISA – Não são considerados no cálculo impermeável; 

MUROS INTERNOS – IMPERMEÁVEIS; 

MURO DE SUSTENTAÇÃO DE DUCHA DE APOIO OU CHUVEIRO - 

IMPERMEÁVEL; 

PAVER – 60% PERMEÁVEIS (P.M.P); 

PERGOLADO E/OU GAZEBO DESCOBERTOS – Pilares de sustentação – 

IMPERMEÁVEL; 

PETIT PAVET – IMPERMEÁVEL; 

PISCINA E/OU SPA DESCOBERTO – IMPERMEÁVEL;  

PROJEÇÃO DA RESIDÊNCIA – IMPERMEÁVEL; 

RESERVATÓRIO PARA RETARDO DE ÁGUAS PLUVIAIS – 100% 

PERMEÁVEL; 

SOLARIUM – 95% PERMEÁVEL (P.M.P). 

 

 

9. NORMAS ESPECÍFICAS PARA: 
 

9.1 Caixas de inspeção (Anexo 03) 

 

• Caixas de inspeção para saída de águas pluviais e a chegada das tubulações 

até o meio-fio deverão ser executadas em frente ao próprio LOTE, por meio 

de grelha encaixada no meio-fio. 

 

9.2 Cisterna 

 

• Seguir recuos e afastamentos de PISCINA. 

 

9.3 Reservatório para retardo de escoamento de águas pluviais (Anexo 04) 

 

• Permitido subterrâneo no recuo frontal, recuo e afastamento de fundos, 

respeitando os afastamentos e recuos laterais; 

• Não será necessário reaproveitamento da água; 

• Residências em reforma deverão buscar parecer da Prefeitura de Pinhais 

quanto a sua implantação. 

 

9.4 Fossas sépticas 

 

• Proibido instalação de fossa séptica. O esgoto deve ser ligado à rede 

existente. “É expressamente proibido o lançamento de efluentes de esgotos 

ou detritos na rede de águas pluviais”. 
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9.5 Módulo padrão (Anexo 05) 

 

• Anexo B – (B.03.-1.);  

• Localizado no alinhamento do recuo frontal, em uma das divisas laterais do 

LOTE; 

• Não será permitida a instalação de qualquer outro tipo de equipamento dentro 

ou sobre o módulo além do estabelecido; 

• A ligação de rede pública ao padrão deverá ser subterrânea. 

 

9.6 GLP (Anexo 06) 

 

• Seguir padrões ABNT e Bombeiros; 

• Aberturas nas 02 laterais (superior e inferior); 

• Implantação – mín.3,00 m para aberturas, ralos, caixas de passagem, pontos 

de ignição, tomadas, interruptores elétricos e fora de qualquer beiral; 

• Localização:  

a) Afastamentos laterais, encostado nos muros de divisa (respeitando 

distância de 2,00 m dos fundos do LOTE); 

b) Afastamento/recuo de fundos, encostado nos muros de divisa (exceto 

LOTES de fundo para Área de Lazer e Parques)  

c) Proibido no recuo frontal e lateral para EL. 

• Profundidade mín. – 0,70 m; 

• Altura – h. 2,00 m / parede de fundos em concreto h. 2,65 m. 

 

9.7 Deck de madeira e/ou resina 

 

• Quando suspenso a partir da altura de 1,00 m: 

a) Executar fora de recuos e afastamentos laterais e frente; 

b) No afastamento e recuo de fundos – afastamento mínimo de 2,00 m do 

alinhamento;  

c) Instalar guarda-corpo (quando necessário); 

d) Não apoiar-se no muro de fechamento executado pelo fundo. 

 

9.8 Escada 

 

• O nº máx. de degraus sem patamar intermediário será de 20, ou vencerá 

altura máxima de 3,70 m – Lei nº 1.236/2011 da  P.M.P; 

• Patamar intermediário – profundidade mínima de 1,10 m; 

• Largura mínima – 0,90 m; 

• Escadas em CARACOL, LEQUE E MARINHEIRO – seguir legislação de 

Pinhais; 

• Considerada computável/construída no cálculo de áreas. 
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9.9 Rampas 

 

• Inclinações superiores a 6% (seis por cento), deverão ter piso antiderrapante 

Conforme Lei Nº 1236/2011 da P.M.P: 

1) PEDESTRE - Inclinação máxima – 8,33%; 

2) VEÍCULOS - Inclinação máxima – 25% / 1,50 m em nível a partir do 

alinhamento do LOTE.  

 

 9.10 Elementos de proteção 

 

• Corrimão – Altura mínima: 0,92 m 

Utilizado em degraus e/ou rampa ladeados por alvenaria; 

• Guarda-corpo – Altura mínima: 1,10 m. 

 

9.11 Portas 

 

• Vãos mínimos de abertura: 

a) 0,60m a 0,70m - para banheiros; 

b) 0,80m - demais compartimentos. 

 

9.12 Floreira / Jardineira 

 

• Anexo B – (B.03. – g) 

• Considerada somente no cálculo de permeabilidade. 

 

9.13 Canil 

 

DESCOBERTO: 

• Perímetro máximo de 3,00 m x 2,50 m. 

 

COBERTO: 

• Área máxima: 4,00 m²; 

• Perímetro máximo: 1,60 m x 2,50 m; 

• Pé direito altura máxima: 1,50 m; 

• Altura máxima: 1,70 m; 

• Fora de recuos e afastamentos laterais; 

• Não apoiar no muro de fechamento executado pelo FUNDO; 

• LOTES de fundo para Área de Lazer e Parques - mínimo de 2,00 m do 

alinhamento de fundo e com fechamento visual executado em cerca viva; 

• Considerado somente no cálculo de permeabilidade. 
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10. PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

• Anexo B – (03) (A.03.) (A.03.01.) (A.03.02.) (A.03.03.) 

• REGULAMENTO 2022 - CADERNO DE PROJETOS 

• Torna-se obrigatório informar ao Dep. Téc. qualquer alteração em OBRA do 

projeto aprovado pela P.M.P. O mesmo deverá ser reaprovado junto à 

Associação e posteriormente (caso necessário) nos órgãos públicos. 

 

 

11. REFORMA 

 

• Qualquer tipo de reforma ou intervenção que venha caracterizar a mesma 

durante OBRA ou após mudança do proprietário e/ou após obtenção do 

CVCO (P.M.P / ALPHAVILLE) deverá ser comunicada ao Dep. Téc. para 

avaliação e se efetuar as devidas providências de regularização; caso 

contrário, qualquer entrega de material terá seu bloqueio efetuado junto às 

portarias. 

 

 

12. UNIFICAÇÃO / DESMEMBRAMENTO DE LOTES (ANEXO 06) 

 

ALPHAVILLE GRACIOSA / PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 

• Anexo B – (A.03.05.-a, b, c, d) (A.03.06.) 

• REGULAMENTO 2022 – CADERNO DE PROJETOS 

 

 

13. OBRA 
 

13.1 Considerações gerais 

 

• SONDAGEM / LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

a) O Departamento Técnico deverá ser informado quanto à execução dos dois 

procedimentos no terreno, além do cadastramento do pessoal junto ao 

Departamento de Cadastros; 

b) Para sondagem, é obrigatório sanitário ecológico no tempo que perdurar o 

serviço. Despesas por conta do proprietário. 

 

• Outra atividade no TERRENO, que caracterize início de OBRA (movimento 

de terra, alteração de paisagismo ou intervenção que modifique as condições 

originais do LOTE), só poderá ser executada após aprovação do Projeto 

Arquitetônico por Alphaville Graciosa, apresentação do Alvará de Construção 

fornecido pela P.M.P e demais documentos exigidos, bem como a 



18 

“LIBERAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA” do Dep. Téc. da Associação e estar em 

dia com sua Taxa de Manutenção. 

a) Para ambos, não é necessário o Alvará de Construção; 

b) O proprietário deverá por documentação comprovar a posse do LOTE. 

 

13.2 Etapas de início de obra 

 

13.2.1 Documentação 

 

• Apresentar ao Dep. Téc.: 

 

OBRA – 1ª EXECUÇÃO 

a)  Projeto e Alvará de Construção atualizados e liberados pela P.M.P; 

b)  ART e/ou RRT dos profissionais responsáveis – autoria e responsabilidade 

técnica; 

c)  Protocolo de solicitação da SANEPAR para ligação de água e esgoto. 

 

OBRA – REFORMA (com variação de área construída) 

a)  Projeto e Alvará de Construção atualizados e liberados pela P.M.P; 

b)  ART e/ou RRT dos profissionais responsáveis – autoria e responsabilidade 

técnica. 

 

Obs.: 

• Qualquer alteração em OBRA ou modificação / reforma (interna ou externa) 

após a mudança do proprietário e/ou obtenção de CVCO deverá ser 

comunicada ao Dep. Téc. para sua regularização; caso contrário, a entrega 

de material terá seu bloqueio junto às portarias. 

• Cada OBRA deverá manter em local visível e de acesso ao Fiscal de Obras 

uma PASTA – DOSSIÊ com cópias integrais do Projeto aprovado pela P.M.P, 

Alvará de Construção, ART e/ou RRT, o REGULAMENTO DE OBRAS 2022 

(entregue no momento da LIBERAÇÂO DE INÍCIO DE OBRA) e cópia de 

todas as comunicações, autorizações e instruções determinadas pela 

Administração. Referida pasta será fornecida pela Associação (quando da 

liberação de INÍCIO DE OBRA) e conterá de forma personalizada a 

identificação de QUADRA e LOTE da mesma. 

• Para avaliação do Dep. Téc., após liberação do projeto arquitetônico pela 

Associação Alphaville e o mesmo protocolado junto à Prefeitura de Pinhais, 

mediante apresentação desse documento, será possível a emissão de uma 

LIBERAÇÃO DE TAPUME (Anexo 07). Essa liberação permitirá somente o 

fechamento do LOTE com tapume, a instalação do barraco de OBRAS e brita 

no passeio. Proibido o INÍCIO DA OBRA. O proprietário deverá assinar um 

Termo de Compromisso assumindo essa liberação provisória, sendo 

estabelecido um prazo para apresentação do Alvará de Construção. O não 

cumprimento incorrerá nas sanções previstas neste CADERNO. 
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13.2.2 Procuração (Anexo 08) 

 

• O proprietário poderá nomear o engenheiro responsável pela OBRA ou outra 

pessoa habilitada, para ser seu representante legal junto à Associação, 

atuando como “mentor oficial” e tratar de todos os assuntos referentes à 

construção, incluindo a autorização de entrada de funcionários; 

• Verificar com advogado capacitado o conteúdo da procuração, pois o 

autorizado estará atuando sob consenso do proprietário; 

• Se o proprietário apresentar pessoalmente a procuração junto ao 

Departamento de Cadastros da Associação, não se fará necessário tal 

documento ter firma reconhecida em cartório. Caso seja outra pessoa, esse 

documento deverá estar com firma reconhecida do nome do proprietário e seu 

representante legal; 

• Proibido envio por e-mail. 

 

13.2.3 Cadastro de pessoal e autorizações (Anexo 09) 

 

• Toda mão de obra (empregados, empreiteiros, prestadores de serviços e 

outros) deverá ser cadastrada junto ao Dep. de Cadastros. O acesso à OBRA 

será autorizado pelo proprietário ou responsável nomeado (procurador); 

• No primeiro dia de trabalho do prestador de serviço, o mesmo deverá efetuar 

na portaria um cadastro provisório de 5 dias; 

• Procedimentos para realização do cadastro: 

1) Comparecimento do interessado no setor de Cadastros; 

2) Estar de posse dos seguintes documentos ORIGINAIS e 

FOTOCOPIADOS: 

a) Autorização para cadastramento, assinada pelo proprietário ou 

procurador do mesmo; 

b) Apresentação do RG e CPF; 

c) Comprovante de residência atualizado (luz ou telefone em nome do 

solicitante). Caso resida com pais/parentes, comprovar por documento; 

caso seja de terceiros, a declaração deverá estar reconhecida em 

cartório. 

 

Obs.: 

1) Poderão ser aceitas fotocópias dos documentos, desde que autenticadas 

por cartório em período inferior a 90 dias; 

2) Preenchimento dos campos deverá ser sem abreviação: Nome, 

tratamento (sempre o primeiro nome), empresa para qual trabalha ou se 

autônomo, endereço do prestador (não da empresa) e demais campos, 

RG e CPF; 

3) Na ocasião, o interessado será fotografado; 

4) O prestador que já possui cadastro para trabalhar em determinada 
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OBRA/RESIDENCIAL, uma vez encerrada ou não a mesma e/ou seu 

contrato, deve, para dar início a novo/outro serviço – 

OBRA/RESIDENCIAL efetuar novo cadastro. 

 

• Prestador de serviço menor de idade deverá trazer autorização do pai ou mãe, 

reconhecida firma em cartório, juntamente com documentos do item 2 (a,b,c) 

acima, ou carteira de trabalho, se possuir; 

• Para entrada de veículos de prestadores de serviço será conferida carteira de 

habilitação e crachá; todos os passageiros deverão passar pela catraca de 

entrada e saída; 

• Cadastro de prestadores de serviço possui prazo de validade de 60 dias. 

Renovar com 5 dias de antecedência. Após vencimento, não será autorizada 

entrada. A renovação poderá ser feita na Portaria ou no Cadastro, com Ficha 

de Renovação assinada pelo proprietário ou seu procurador; 

• Após o término da OBRA é de responsabilidade dos ENGENHEIROS, 

EMPREITEIROS e MESTRE DE OBRAS solicitar cancelamento da entrada 

de seus prestadores de serviço; 

• Entregadores, motoristas, ajudantes e funcionários, orçamentos e primeiro dia 

de trabalho farão cadastro com todos os dados. A catraca será liberada 

através do controlador de acesso; 

• Prestadores de serviços que trabalham direto com os moradores devem 

efetuar o cadastro dos mesmos na opção Empregados / Colaboradores. Ex.: 

diaristas, domésticas e motoristas particular; 

• No cadastramento, o prestador receberá um crachá de identificação, 

especificando QUADRA e LOTE onde irá trabalhar. O custo será de R$5,00. 

Em caso de extravio, para um novo crachá será cobrado o triplo do valor de 

sua emissão; 

• Manter na OBRA um quadro para pendurar os crachás, para eventuais 

fiscalizações; 

• Em dispensa de funcionário, o responsável pela OBRA deverá informar ao 

Dep. de Cadastro para efetuar-se cancelamento da liberação de acesso e a 

devolução do documento de identificação; 

• Da emissão do CVCO, todos os prestadores de serviços serão 

automaticamente excluídos da base cadastral; 

• Empregados que acessarem o Residencial sem a companhia do morador 

deverão permitir vistoria de seus pertences, na entrada e saída. Havendo 

irregularidade, o proprietário/morador será comunicado para averiguação e 

providência. 

• As autorizações de cadastro deverão ser entregues no endereço da Sede 

Adm. 
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13.4 Canteiro 

 

13.4.1 Água, energia elétrica e telefonia 

 

• Anexo B – (B03 – item l) (C.03.10) (C.03.11) (C.03.11.01) (C.03.11.02) 

• O Residencial é provido de redes de abastecimento de água, coletora de 

esgoto, energia elétrica e telefonia; 

• Os pedidos de ligação de água, energia e telefonia serão de encargo do 

proprietário, que deverá solicitar junto aos órgãos competentes – SANEPAR, 

COPEL e concessionárias de TELEFONIA.  

• Todas as ligações deverão ser efetuadas de acordo com as normas das 

respectivas concessionárias; 

• Para início de OBRA, as ligações de água, esgoto e energia elétrica deverão 

estar concluídas, conforme normas das concessionárias; 

• Proibido utilizar água, energia e telefonia de LOTES vizinhos e/ou residências 

que não façam divisa lateral ou de fundo; 

• Para essa utilização com LOTES que fazem divisa lateral ou fundo, o 

proprietário deverá apresentar ao Dep. Téc. autorização por escrito do 

proprietário cedente e pedido de ligação junto às concessionárias; 

• Proibido lançar águas servidas, detritos ou esgoto in natura na rede de águas 

pluviais, bem como execução de fossas sépticas. O descumprimento 

implicará no sumário fechamento das tubulações; 

• Águas provenientes de sanitários deverão passar pelas caixas de inspeção 

antes do lançamento na rede coletora de esgoto. Estas deverão ser 

construídas de acordo com os padrões estabelecidos pela Norma Técnica 

NBR 7229; 

• Águas pluviais, assim como as canalizações de servidão, serão lançadas na 

sarjeta ou “bocas de lobo” mais próximas, para posteriormente seguirem à 

devida rede; 

• Informações pertinentes à COPEL: 

a) Tipo de energia (monofásico, bifásico ou trifásico); 

b) Capacidade do disjuntor; 

c) Comprimento do ramal. 

• Caminhões que fornecem água ao Residencial não poderão abastecer as 

OBRAS. 

 

13.4.2 Sanitário ecológico 

 

• Para início das atividades no canteiro de OBRA torna-se obrigatório o 

banheiro químico num período máximo de 10 dias a partir do início da OBRA. 

Nesse limite o barraco de OBRA, bem como seu sanitário deverão estar 

concluídos; 

• O mesmo deverá ser higienizado a cada 02 dias. 
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13.4.3 Fechamentos – tapume, muro, muro de arrimo, tela e gradil 

 

TAPUME (Anexo 10) 

• Antes de qualquer atividade no terreno, o canteiro de OBRAS deverá ser 

cercado por tapume; 

• Para facilitar sua manutenção e durabilidade, deverão ser em perfis de chapas 

metálicas, ou fibrocimento, com altura mínima de 2,00 m, contornando todo 

perímetro do LOTE e não ultrapassando seus limites; 

• Proibida a ocupação de áreas de lazer, praças públicas, EL e passeio. Este 

deverá distar 3,50 m do meio-fio no alinhamento frontal; 

• LOTES inclinados deverão ter arremate de alvenaria ou madeira como base 

do tapume, evitando o carreamento de materiais às redes coletoras de águas 

pluviais; 

• Tapume e barracão deverão ser pintados na cor verde padrão e manter-se 

em bom estado de conservação durante toda a OBRA. Proibida a 

personalização destes através de pintura ou qualquer forma de propaganda.  

 

Opções de cores: 

 

MATERIAL MARCA REF. TINTA 

CHAPAS PRÉ-MOLDADAS 
ALVENARIA 

NOVACOR PISO VERDE 

SUVINIL CIMENTO VERDE 

NOVO PISO VERDE 

CHAPAS METÁLICAS SUVINIL VERDE FOLHA 
BR114 (esmalte sintético) 
 

 

• Toda OBRA deverá permanecer com os portões fechados; 

• Placas de concreto pré-moldadas, se utilizadas para fechamento durante a 

OBRA, não poderão permanecer como muro de fechamento após sua 

conclusão; 

• LOTE de apoio (se necessário) segue condições de fechamento e 

conservação do LOTE da OBRA; 

• Proibido expansão do canteiro de OBRA para espaços externos à área 

cercada; 

• OBRA em LOTE extremo de quadra deverá fechar o tapume na extensão do 

seu alinhamento junto a divisa com área pública;  

• APPs deverão permanecer fora do fechamento com tapumes; 

• Quando optar-se em executar primeiro o muro de divisa (aprovado em 

projeto), o tapume frontal deverá estar concluído, bem como a instalação de 

uma tela no perímetro de todo o LOTE. Após finalizar esse muro de divisa é 

que será possível dar início à OBRA; 

• Para muro de arrimo (aprovado em projeto), é obrigatório primeiro executar o 

tapume em todo perímetro do LOTE. Após finalizar esse muro de arrimo é que 
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será possível dar início à OBRA; 

• Não é permitida a substituição de tapumes por muro de alvenaria em lotes de 

apoio, faixas do recuo frontal, EL e fundos para Área de Lazer e parques; 

• No tapume frontal, não ultrapassando sua altura, deverão ser fixadas placas 

com no máximo 1,50 m² indicando o Responsável Técnico e Autor do Projeto 

Arquitetônico, nº de registro no CREA e/ou CAU, nº de registro junto à P.M.P 

e endereço da OBRA, identificando QUADRA e LOTE, conforme padrão da 

Associação. Deverá, ainda, ser instalada uma lixeira com tampa para lixo 

orgânico (restos de comida, bitucas de cigarro, plásticos sujos, marmitas 

descartáveis, papelão, etc.); 

• Demais placas, se houver, tais como as indicativas de Estrutural, Elétrica e 

Hidráulica, e outras que se façam necessárias, também não poderão 

ultrapassar área de 1,50 m². Placas de fornecedores devem respeitar área 

máx. de 1,00 m²; 

• LOTES com fechamento em gradil, tela ou cerca viva deverão ser totalmente 

tapumados em período de construção; 

• A retirada do tapume para execução dos muros de divisa e/ou finalização de 

OBRA será liberada após solicitação e vistoria do Fiscal de Obras. A 

Residência deverá estar: 

a) Pintada e/ou com textura concluída; 

b) Portas e janelas instaladas; 

c) Módulo Padrão e muros acabados e pintados; 

d) Canteiro de OBRA livre de entulhos e materiais de OBRA; 

e) Gramado pronto, liberado somente para o paisagismo. 

• Após a retirada do tapume, os serviços de jardinagem / paisagismo deverão 

ser concluídos no prazo máximo de 15 dias, sob pena de aplicação de 

MULTA; 

• Retirada parcial do tapume ou seu deslocamento, somente após vistoria do 

Fiscal de Obras. 

 

MURO / MURO DE ARRIMO 

• Anexo B – (2.5.), C.03.06.), (C.03.07.02.), (C.03.07.04.), (C.03.08.), 

(C.03.09.), (C.03.09.01.), (C.03.09.03.), (C.03.09.04.); 

• Quando indicados em Projeto aprovado, deverão ser executados; 

• Muros de divisa em parceria com vizinho deverão ser formalizados através de 

documento apresentado junto ao Departamento Técnico (Anexo 11) 

• Os muros de divisa deverão estar rebocados e pintados em sua face interna 

e no mínimo chapiscados em face externa; 

• Sobre muros de arrimos de divisa de LOTE deve-se ter no mínimo um guarda-

corpo de altura mínima de 1,10 m; 

• A estrutura dos muros de divisa e de arrimo deverá ser calculada 

independente do muro existente do LOTE vizinho ou executado pelo FUNDO, 

e prevista drenagem de águas pluviais junto aos mesmos. 
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TELA 

• A utilização de tela em substituição ao gradil somente será permitida com o 

bloqueio visual desta por meio de cerca viva;  

• Qualquer material de OBRA não poderá estar apoiado na tela. Deverá guardar 

uma distância mínima de 1,00 m. 

 

Obs.: Cerca viva com altura máxima permitida de 2,00 m do piso. 

 

GRADIL  

• Anexo B – (C.03.07.03.); 

• Sua altura máxima de 2,00 m a partir do P.N.T ou do arrimo; 

• Sua altura mínima de 1,10 m (a partir do arrimo) para gradil sobre arrimo; 

• Quando indicado em Projeto aprovado, deverá ser executado; 

• Material de OBRA não poderá estar apoiado no gradil. Terá distância mínima 

de 1,00 m do mesmo. 

 

13.4.4 Barracão de obra / WC (Anexo 10) 

 

• Construídos no LOTE da OBRA. Vedada a implantação no LOTE de apoio; 

• Acesso pelo interior do canteiro; proibido abertura de portas e janelas voltadas 

para as vias públicas ou LOTES vizinhos; 

• Poderão ser em madeira ou container de metal, conservados e pintados na 

cor padrão; 

• Sanitários afastados das divisas e alinhamento de frente do LOTE, no mínimo 

2,50 m; 

• Modelo padrão poderá ser implantado como opção. 

 

13.4.5 Lote de apoio (Anexo 12) 

 

• Permitido um LOTE por OBRA, mediante apresentação ao Dep. Téc. de 

autorização escrita e assinada pelo proprietário cedente; 

• A concessão deverá ser feita e acordada entre os proprietários, e uma cópia 

desse documento deverá estar arquivada no Dep. Téc. Terá validade definida 

ou até quando o proprietário autorizador solicitar devolução do mesmo. 

a) Serão realizadas vistorias periódicas pelo Fiscal de Obras a fim de 

certificar-se do estado de conservação e uso do mesmo quanto a limpeza 

e sua preservação. 

• Será utilizado para servir de apoio ao canteiro de OBRA em andamento e não 

para depósito de entulhos, lixo ou quaisquer outros materiais não destinados 

à mesma; 

• A topografia original não poderá ser alterada; 

• Seu perímetro deverá ser fechado com tapume e ter altura mínima de 2,00 m; 

• Deverá fazer divisa comum ao LOTE da OBRA. Proibido o uso de áreas 
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públicas de jardim ou lazer; respeitar o passeio público em seu fechamento 

frontal e o alinhamento do EL para LOTE extremo de quadra; 

• Findo o prazo de autorização e/ou concluída a OBRA, o LOTE de apoio deverá 

ser reconstituído na íntegra. Retirados materiais e entulhos, recuperada 

drenagem e cobertura vegetal conforme padrões do Residencial. Caso não 

se efetive, o Autorizado estará sujeito a MULTA e a Associação poderá 

executar os serviços e as custas remetidas via boleto ao proprietário 

Autorizado, bem como não haverá qualquer liberação para ocupar o 

imóvel. 

“A limpeza deste é responsabilidade do proprietário Autorizado e não do 

Autorizador. Fica assegurado o direito à Associação no zelo pelo 

condomínio, de comunicar as irregularidades que venham a ocorrer no lote 

de apoio ao proprietário Autorizador, bem como aplicação das penalidades 

aqui estatuídas”. 

 

13.4.6 Terraplanagem, estaqueamentos, fundações e uso de explosivos 

 

• Anexo B – (04.02); 

• Para execução desses serviços, deverão ser respeitados os horários 

estabelecidos pela Associação;  

• A topografia do passeio público não poderá ser alterada. Não será permitido 

execução de rampas e degraus nessa faixa; 

• A topografia das praças, canteiros públicos e EL não poderá ser alterada; 

• Aterro, escavação, estaqueamento, fundações e tubulações deverão 

resguardar as normas de segurança e manter a topografia original dos LOTES 

vizinhos; 

• Uso de maquinários pesados e/ou explosivos somente por empresas 

especializadas, habilitadas e credenciadas para tal e junto às autoridades 

competentes. Os Dep. Téc. e de Segurança deverão ser comunicados por 

escrito com 24h de antecedência, sendo informado o nome da firma 

prestadora do serviço, das pessoas que terão acesso ao canteiro de OBRA 

(nome completo e RG) para posterior liberação; 

• Caberão ao proprietário do LOTE e à empresa especializada as 

responsabilidades civis e/ou criminais de danos causados a terceiros; 

• OBRAS de terraplenagem e/ou fundações que venham sujar as vias públicas: 

caberá ao responsável providenciar, de imediato, a limpeza dos locais 

afetados; 

• Proibido o trânsito de veículos e máquinas sobre as áreas comuns e jardins 

do Residencial; 

• Para movimentação de terra no LOTE, o passeio deverá ser revestido com 

uma camada “base” de saibro grosso e sobre este uma cobertura de brita nº 

2 na extensão do LOTE ou somente nos acessos; 

• Proibida qualquer movimentação de terra em dias de chuva. A liberação 
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ocorrerá após avaliação do Fiscal de Obras no local; 

• As lavagens de veículos devem ocorrer dentro da OBRA ou na área de 

passeio, desde que não deixe os detritos irem para o meio-fio e, 

consequentemente, para a rede pluvial. São terminantemente proibidas as 

lavagens de veículos, equipamentos ou peças com resíduos oleosos, com o 

intuito de evitar quaisquer riscos de contaminação das águas. 

 

13.4.7 Taludes 

 

• Anexo B – (C.03.07); 

• Para soluções de desníveis resultantes de alteração da topografia original 

do LOTE por meio de taludes (aterros ou escavações), a inclinação máxima 

destes deverá respeitar 45°; 

• Propostas adversas que possam substituir essa inclinação máx. de 45º (para 

contenção de terra) deverão ser avaliadas pelo Dep. Téc. para possível ou não 

liberação. 

 

13.4.8 Erosão e assoreamento 

 

• Será de responsabilidade do proprietário e responsável técnico garantir a 

estabilidade da OBRA e setores a montante e jusante que possam ser 

afetados pela mesma; 

• Em OBRA, será responsabilidade do proprietário: 

a) O  tratamento preventivo das áreas em solo exposto evitando o 

carreamento de solos para áreas a jusante; 

b) Implantar dispositivos de drenagem provisória objetivando disciplinar o 

escoamento das águas; 

c) Prever, quando pertinente, a implantação de caixas de retenção de 

sedimentos, forração plástica provisória ou outras medidas preventivas. 

• Enquanto LOTE, será responsabilidade da Associação a manutenção; 

a) O sentido do escoamento pluvial dentro do LOTE será orientado de 

maneira a proteger saias de aterro, evitando o escoamento de água sobre 

as mesmas. Deverão também ser implantados elementos de redução da 

velocidade das águas. 

 

13.4.9 Faixa de servidão / viela sanitária 

 

• Anexo B – (C.03.11.), (C.03.19.); 

• LOTE que necessite faixa de servidão deverá entrar em contato com o Fiscal 

de Obras para legalizar tal procedimento. Seguirá padrão anexo com 

indicação das caixas de inspeção para águas pluviais e esgoto (Anexo 03); 

• O proprietário do LOTE Cedente deverá ser primeiramente informado para 

início de tal procedimento. 
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13.4.10 Locação do gabarito de obra 

 

• Concluído o gabarito de locação da construção, o responsável técnico pela 

OBRA deverá agendar com o Fiscal de Obras, a vistoria de conferência do 

mesmo. 

 

13.5 Horários de acesso e serviços: 

 

• Feriado municipal, estadual ou federal, sábados e domingos não será 

permitida qualquer atividade. 

 

SEGUNDAS ÀS QUINTAS-FEIRAS 

 

1) Cadastro de pessoal / autorizações  

Local: Sede de Segurança – Av. Thomaz Edison de Andrade Vieira, 818 - 

Pinhais/PR; 

7h30min às 12h 

13h15min às 17h  

 

SEXTAS-FEIRAS 

7h30min às 12h 

13h15min às 16h30min 

  

SEGUNDAS ÀS SEXTAS-FEIRAS 

 

2) Obra / funcionários, sondagem e topografia 

7h30min às 17h30min – limite de saída de funcionários até 18h 

 

3) Terraplanagem 

8h às 16h 

  

4) Entrada de material 

8h às 17h  

 

5) Concretagem 

8h às 15h 

 

6) Mudança 

8h às 17h  

 

7) Caminhão pipa 

8h às 17h 
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Obs.: 

a) Feriados facultativos e dias que delimitam feriados serão preestabelecidos 

pela Associação; 

b) As semanas que correspondem aos feriados de Natal e Ano Novo serão de 

recesso com datas a serem predeterminadas e horários de OBRA 

remanejados para reposição desse período. 

 

 

13.6 Assuntos gerais de obra 

 

13.6.1 Material de construção 

 

• Caminhão transportador de materiais passíveis de derramamento (terra, 

areia, brita, etc.) somente poderá transitar pelo Residencial coberto; 

havendo derramamento, o infrator deverá limpar imediatamente. Caso 

contrário, a Associação ficará autorizada a executar os serviços e repassar 

os custos ao proprietário da OBRA em débito na Taxa de Manutenção; 

• Entrada e descarga de material de construção para uso na OBRA só será 

permitido após liberação de “INÍCIO DE OBRA” emitida pelo 

Departamento Técnico; 

• Para execução do tapume, barraco e brita no passeio eventualmente se 

emitirá uma “LIBERAÇÃO DE TAPUME” e antecedendo o início da 

residência uma “LIBERAÇÃO DE CANTEIRO”, 

• Caminhões de concreto (concretagem de OBRA) poderão adentrar os 

residenciais até o horário limite estabelecido pela Associação. Sua 

capacidade máxima poderá ser de 8 m³ por veículo;                                

• Os materiais e equipamentos de construção só poderão ser armazenados 

no LOTE DA OBRA e no LOTE DE APOIO (quando concedido), sendo 

proibido sua colocação no passeio, vias públicas, jardins ou área de lazer;              

• Proibido armação de ferro, preparo de concreto, massas para 

assentamento / revestimento ou outra atividade de OBRA que interfira na 

qualidade do pavimento, sobre o passeio, vias públicas, jardins ou áreas 

de lazer; 

• Proibido acesso de caminhões em LOTES vizinhos sem a autorização do 

Proprietário Cedente e liberação do Fiscal de Obras; 

• Será vedada a limpeza de veículos, peças com resíduos oleosos e 

equipamentos de qualquer natureza, inclusive caminhões betoneira, no 

interior do empreendimento e adjacências. Lavagem de pneus deverá ser 

dentro da OBRA. Os detritos não poderão seguir para o meio-fio e rede 

pluvial; 

• Entulho de OBRA não poderá ser despejado nas cercanias do 

empreendimento, devendo   ser   levado   para   locais   próprios, 

designados pela P.M.P; 
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• Material empilhado não poderá ultrapassar a altura de 1,80 m dentro do 

canteiro; 

• Pedra, areia e terra deverão ser depositadas em caixotes ou cercados de 

tábuas, tijolos ou blocos, evitando que se espalhem pelo canteiro. 

Providenciar caixa de acúmulo para as águas pluviais remanescentes do 

canteiro de OBRAS, antes destas serem direcionadas para a via pública, 

possibilitando a decantação de sólidos; 

• Estocagem de combustíveis e lubrificantes será feita de acordo com as 

normas NB  98/1966 e NBR 7.505/1995. Os materiais deverão estar 

contidos em diques impermeabilizados com capacidade sempre superior 

ao volume estocado; 

• A aplicação de imprimação asfáltica sobre áreas pavimentadas externas 

não poderá ser realizada em tempos de clima instável com probabilidade 

de chuva; 

• Contaminação do solo por combustível, lubrificante, produtos químicos ou   

outra substância perigosa deverá ser resolvida mediante encapsulamento   

provisório   do   material   contaminado   e   posterior contratação de 

empresa especializada que conte com a autorização da autoridade 

ambiental para dispor desse tipo de material; 

• Entrada e descarga de material de construção para uso em Residência 

pronta / morador só será permitido após ciência, avaliação e liberação do 

Departamento Técnico; 

• Liberado o uso de via pública para concretagem e terraplanagem, caso 

necessário. Em situações de caminhões munck ou guindastes, será 

avaliada sua viabilidade. 

 

13.6.2 Caçamba / lixo 

 

CAÇAMBA 

• Depositada dentro do LOTE (proibido no LOTE DE APOIO ou em frente ao 

mesmo);  

• Mantida sempre coberta com lona; 

• Quando cheia, deve ser removida em até 48 horas; 

• OBRAS com caçambas cheias, que ultrapassem o horário de permanência 

das 17h de sextas-feiras, terão acesso de funcionários bloqueado enquanto a 

mesma continuar no local; 

• Só sairão cobertas do interior dos residenciais; 

• Durante toda a sua permanência dentro do Residencial, tanto as caçambas 

semi carregadas como as completamente cheias devem ser cobertas com 

lona ou material similar; 

• Proibido depósito de lixo doméstico; 

• Por OBRA será permitida uma caçamba por vez de utilização; 

• Material empilhado não poderá ultrapassar a altura de 1,80 m da mesma; 
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• No caso de reformas de casas já habitadas, a caçamba poderá também ser 

depositada no passeio, somente em frente à mesma, por um período não 

superior a 72 horas. Durante a sua permanência no local, deverá estar coberta 

com lona plástica. 

 

LIXO 

• Todas a OBRAS deverão estar permanentemente limpas. Isentas de materiais 

acumulados, resíduos orgânicos (restos de alimentos, etc.), águas paradas, 

detritos e entulhos que possam favorecer a proliferação de animais nocivos à 

saúde; 

• Proibida a queima de entulho e materiais que possam causar poluição 

ambiental; 

• Lixo reciclável seguirá padrão das residências prontas, segundas e quintas-

feiras, e orgânico às terças e sextas-feiras. 

 

13.6.3 Tela de proteção 

  

• Anexo B – (C.03.07.01.); 

• OBRA limite com residências prontas deverá utilizar-se de telas de proteção, 

conforme as exigências das Normas Técnicas. 

 

13.6.4 Mobiliário (Anexo 13) 

 

• Durante a OBRA é permitida a instalação de móveis sob medida, bem como 

equipamentos e eletrodomésticos necessários para complementação do 

mobiliário; 

• Móveis “soltos”, como colchões, televisão, sofás, poltronas, cadeiras, mesas, 

tapetes, quadros e artefatos de decoração ou vestuário, serão permitidos 

adentrar mediante um Termo de Responsabilidade assinado pelo proprietário, 

no compromisso de somente vir a habitar sua residência após obter a carta 

de “LIBERAÇÃO DE MUDANÇA” emitida pelo Dep. Téc. 

 

13.6.5 Para-raios / extintor de incêndio 

 

• É aconselhada a implantação dos mesmos para maior segurança e prevenção 

de acidentes; 

• Recomenda-se para residências o extintor pó “ABC” – 900g. 

 

13.6.6 Passeio / rua (Anexo 02) 

 

PASSEIO 

• Anexo B – (B.03. – l) 

Em frente à OBRA, LOTE DE APOIO e EL (se houver) 



31 

• Residências prontas – implantação obrigatória a definir conforme lei da P.M.P; 

• Obrigatória implantação para novos projetos a partir de maio/2015.  

Medida padrão – 3,50 m: 

0,50 m a partir do meio-fio – grama,  

1,20 m – paver,  

1,80 m – grama. 

a) Revestido com camada de saibro grosso e camada de brita n° 02 na 

extensão do LOTE ou somente nos acessos, e mantido nivelado. Antes 

da colocação da brita, o responsável deverá comunicar o Fiscal de Obras 

para a retirada da grama local; 

b) Limpeza e manutenção durante execução da OBRA, e 

posteriormente será de responsabilidade do proprietário; caso 

contrário, o Residencial providenciará referido serviço e as custas 

serão acrescidas em sua Taxa de Manutenção. 

 

RUA 

Em frente à OBRA / LOTE DE APOIO e EL (se houver) 

a) Limpeza e manutenção durante execução da OBRA será de 

responsabilidade do proprietário; caso contrário, o Residencial 

providenciará referido serviço e as custas serão acrescidas em sua 

Taxa de Manutenção; 

b) Reconstituição por fissura ou dano causado no asfalto será de 

responsabilidade do proprietário; 

c) Na necessidade de utilização do caminhão pipa para lavagem da rua, a 

solicitação e liberação será feita pelo Fiscal de Obras. A mesma já deverá 

estar raspada e livre de qualquer detrito; 

d) Meio-fio deverá ser protegido com uma ripa para o acesso de veículos; 

ficará   sob responsabilidade do proprietário reconstituir, se danificado; 

e) Manobras   de   caminhão   durante   a   OBRA   ou   mudanças deverão 

ser feitas no perímetro das vias para não causarem dano ao meio-fio, 

terreno vizinho e vegetação dos passeios; ficará sob responsabilidade do 

proprietário reconstituí-los, se danificados. 

 

13.7 Fiscalização 

 

13.7.1 Vistorias 

 

• As vistorias acontecem a partir do início da OBRA até sua conclusão, sendo 

também necessárias no momento de LIBERAÇÃO DE MUDANÇA e/ou 

CVCO. Sua finalidade é de acompanhar a execução da mesma de acordo 

com o projeto aprovado pela Associação Alphaville e P.M.P. Serão 

esporádicas ou mediante solicitação do proprietário e/ou encarregado da 

OBRA; 

• Será de direito da Associação inspecionar as OBRAS e reformas em 
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andamento ou paradas, em residências habitadas ou não;  

• Caberá à Segurança efetuar vistorias, fiscalizando irregularidades e a 

permanência de funcionários, uso de bebidas alcoólicas ou drogas, armas 

e entorpecentes. Na existência de algum material, o responsável pela 

OBRA será notificado, com conhecimento do proprietário, arcando 

automaticamente com a responsabilidade do fato. Na reincidência, seu 

causador será excluído da base cadastral e/ou proibido de ingressar no 

Residencial. 

 

13.7.2 Solicitação verbal ou escrita / notificação / multa / bloqueio de obra / 

embargo de obra / demolição / obra parada 

 

• As penalidades competem à OBRAS e/ou REFORMAS; 

• Previstas nesse Regulamento, são: 

SOLICITAÇÃO VERBAL ou ESCRITA; 

NOTIFICAÇÃO; 

MULTA; 

BLOQUEIO DE OBRA;  

EMBARGO DE OBRA; 

DEMOLIÇÃO. 

• Necessariamente não deverá seguir uma sequência de execução; 

• Qualquer penalidade aplicada pela Associação não afastará ou impedirá o 

agente de sofrer medidas de ordens judiciais cabíveis, quando o ato configurar 

ilícito civil, pena ou contravencional; 

• Casos omissos serão decididos em reunião da Diretoria Executiva, pela 

totalidade de seus membros, ad referendum do Conselho Diretor. 

• Recurso contra as penalidades poderá ser protocolado por escrito na Sede 

Administrativa até 24 horas após sua emissão. Este não terá efeito 

suspensivo.  A Associação analisará o mesmo e se pronunciará em um prazo 

máximo de 03 dias úteis. A partir daí, poderá ou não ser efetuado um TERMO 

DE COMPROMISSO E TRANSAÇÃO (acordo entre proprietário e a 

Associação, representada pela Diretoria Executiva), estabelecendo um prazo 

para regularização, avaliando-se a situação em questão. Do não acordo, 

caberá ao Departamento Jurídico adotar os procedimentos judiciais 

necessários; 

• O pagamento das referidas penalidades pelo morador não implica em 

compensação por eventuais perdas e danos que a Associação venha a sofrer, 

mas mera penalidade;  

• As penalidades serão cabíveis para: 

a) OBRAS em andamento; 

b) OBRAS paradas; 

c) REFORMAS ou MODIFICAÇÕES em residências prontas e/ou habitadas 

que caracterizem a sua necessidade.  
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SOLICITAÇÃO VERBAL ou ESCRITA 

• Verificada situação indevida, o Fiscal de Obras orienta verbalmente ou por 

escrito sua regularização. 

 

NOTIFICAÇÃO 

• Determinada pelo Departamento Técnico e/ou Fiscal de Obras em vistorias.  

• Decorrente de irregularidades verificadas; 

• Emitida, com prazo para regularização, via: 

a) E-mail: quando a OBRA estiver fechada, parada ou necessidade 

eventual;  

b) Papel (duas vias): uma entregue no local da OBRA ao responsável 

presente e outra arquivada no Dep. Téc. 

• Do não cumprimento da NOTIFICAÇÃO e vencido o prazo preestabelecido 

pela Associação, será emitida MULTA e/ou outro procedimento que se atente 

necessário; 

• Será responsabilidade do proprietário, morador, responsável técnico ou 

responsável presente da OBRA estar inteirado do andamento da mesma in 

loco e ter ciência da NOTIFICAÇÃO; 

• Qualquer erro ou inexatidão na NOTIFICAÇÃO, exceto na hipótese de impedir 

o direito de defesa, não eximirá o infrator da obrigação de sanar a 

irregularidade; 

• Caso o proprietário, morador ou responsável se recuse a assinar a 

NOTIFICAÇÃO, essa atitude será considerada em desacordo com o 

REGULAMENTO, ensejando aplicação de penalidade. 

 

MULTA 

• Sem prejuízo de outras cominações legais ou contratuais, a infração às 

disposições do presente REGULAMENTO acarretará imposição de MULTA; 

• Emitida pelo não cumprimento da NOTIFICAÇÃO ou em situação de recurso 

imediato – avaliadas pelo Dep. Téc.;  

• Imposta por escrito e/ou e-mail; 

• Paga com a Taxa de Manutenção em boleto bancário; 

Obs.: 

• A reemissão da MULTA poderá ocorrer em detrimento do não cumprimento 

ou reincidência da infração; 

• Recurso imediato para: 

a) Mudança irregular; 

b) Ocupação irregular (para pernoite, habitar...); 

c) Entrada de mobília e material sem liberação; 

d) Serviços sem liberação, fora de horário, final de semana, feriado; 

e) Documentos e informações necessárias solicitadas e formalizadas pelo 

Dep. Téc. e não atendidas. 
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BLOQUEIO DE OBRA 

• Do não cumprimento dos itens deste REGULAMENTO, decorridos os prazos 

de NOTIFICAÇÃO e/ou MULTA ou em situação de recurso imediato, o Dep. 

Téc. e/ou Fiscal de Obras poderá bloquear o andamento da OBRA, impedindo 

o acesso dos prestadores ou limitar seus serviços à regularização do fato 

ilícito; 

• A continuidade da OBRA será após o cumprimento das exigências e vistoria 

do Fiscal de Obras. 

 

EMBARGO DE OBRA 

• Poderá ser efetuado o embargo através da P.M.P e/ou Processo Judicial, sem 

prejuízo das demais ações aqui constantes. 

 

DEMOLIÇÃO 

• Detectada irregularidade de execução, ferindo as normas que regem esta 

Associação, o responsável terá que efetuar as devidas alterações in loco, 

mesmo que estas tenham como consequência uma DEMOLIÇÃO de OBRA 

já executada. 

 

OBRA PARADA 

• Anexo B – (C.03.13.) 

• OBRA interrompida ou não iniciada num prazo superior a 120 dias deverá ser: 

a) Comunicado o Dep. Téc. por escrito; 

b) Retirado todo material, detrito e lixo existente no LOTE; 

c) Aterradas escavações, regularizadas contenções;  

d) Demolidos barracão e sanitário. Materiais remanescentes poderão ser 

trancados em um dos cômodos da mesma.  

• LOTE DE APOIO (se houver) deverá ser reconstituído em seu estado original. 

Retirado todo material, detrito, lixo existente e tapume; 

• A Associação não ressarcirá os gastos ou perdas sofridas pelo proprietário 

caso tal ocorra; 

• Passeio: retornar em seu estado original e mantido limpo; 

• OBRAS paradas deverão ter fechamento com tapume conservado em todo 

perímetro; 

• O Dep. Téc. fará contato com o proprietário caso não sejam regularizados os 

itens acima. Não obtendo resposta, a Associação tomará as providências 

cabíveis, procedendo com a demolição do barraco de OBRA, reconstituição 

do tapume e LOTE e retirada do entulho, sendo as despesas anexadas no 

boleto de cobrança da Taxa de Manutenção.  
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13.8 Conclusão de obra 

 

13.8.1 Carta de Liberação (CVCO) e ocupação da edificação (Mudança) 

 

• Anexo B – (05.02.); 

• Finalizada a obra, o Associado deverá requerer junto ao Dep. Téc. ou Fiscal 

de Obra da Associação uma prévia vistoria para que possa dirimir e regularizar 

eventuais pendências que venham comprometer as liberações devidas; 

• Necessário apresentar laudo da Sanepar e/ ou teste de água efetuado pelo 

Fiscal de Obras; 

• Regularizada e mediante a emissão do CVCO do Alphaville, a mudança 

poderá ocorrer antecedendo a obtenção do CVCO da P.M.P, porém estará se 

determinando um prazo para obtenção do mesmo, seguindo os parâmetros 

de cobrança regidos por este Regulamento e orientação do Dep. Técnico. 

• Itens necessários para liberação do imóvel e sua ocupação: 

a) Cumprimento de todas as disposições previstas neste 

REGULAMENTO; 

b) A residência estar concluída e de acordo com o projeto aprovado; 

c) Retirada do tapume; 

d) Gramado implantado, conforme indicado em projeto; 

e) Remoção e limpeza de materiais, detritos e lixo do local e entorno e 

reconstituição do LOTE DE APOIO (se houver);  

f) Se somente houver mudança de pisos e permeabilidade, a 

substituição do projeto deverá estar concluída por Alphavil le; 

g) Estar em dia com suas mensalidades referentes às Taxas de 

Manutenção, multas e outras. 

 

Obs.: Em qualquer divergência, o Projeto deverá ser analisado pelo Dep. Téc. para 

posterior aprovação junto aos órgãos públicos. 

• Concluída a OBRA, o Associado deverá requerer junto ao Departamento de 

Urbanismo da P.M.P, munido de documentação necessária, sua vistoria final 

para obtenção do CVCO, bem como à Sanepar para obtenção do laudo de 

conclusão; 

• De posse do CVCO da P.M.P, o proprietário deverá apresentá-lo à 

Associação para obtenção do desconto de 10% na Taxa de Manutenção e 

anexar tal documento nos arquivos do Dep. Técnico e Administração; 

• O novo morador deverá fornecer junto à Associação seu atual endereço para 

atualização de cadastro; 

• As residências prontas que ainda não possuem CVCO / P.M.P deverão 

regularizar tal procedimento. 
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13.8.2    Locação e aquisição 

 

• Anexo B - (04.01.); 

• Novos moradores deverão fornecer junto à Administração e ao Dep. Téc. da 

Associação seu contrato de locação do imóvel e/ou documento de 

propriedade, bem como seus contatos (telefones e e-mail). 

 

 

14. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

• REGULAMENTO 2022 – MEIO AMBIENTE 

a) Residências que não possuem projeto paisagístico aprovado deverão se 

adequar às normas atuais; 

b) Modificar de o vizinho sentir-se prejudicado. 
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ANEXO 01 

 

CORREÇÃO POR TALUDES 

FUNDOS DO LOTE 
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ANEXO 02 

 

 

MODELO PASSEIO 
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ANEXO 03 

 

DAIXA DE SERVIDÃO / CAIXA DE INSPEÇÃO 
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ANEXO 04 

 

CAIXA DE RETARDO 
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ANEXO 05 

 

MÓDULO PADRÃO 
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ANEXO 06 

 

CENTRAL GLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 07 
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LIBERAÇÃO DE CANTEIRO 
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ANEXO 08 

 

PROCURAÇÃO 
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ANEXO 09 

 

CADASTRO PESSOAL 
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ANEXO 10 

 

CANTEIRO DE OBRAS 
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ANEXO 11 

 

MURO EM PARCERIA 
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ANEXO 12 

 

LOTE DE APOIO 
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ANEXO 13 

 

MOBILIARIO 
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ANEXO 14 

 

AUTORIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AREAS PÚBLICAS 
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ANEXO 15 

 

PORÃO / SUBSOLO  

 

 

 


