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1.0 DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. No que se referem às sugestões, solicitações de melhorias ou eventuais reclamações, 

estas deverão ser encaminhadas por escrito à Associação AlphaVille Graciosa 

Residencial, através de FAX ((41) 3675-4800), E-MAIL (gertec@alphapr.com.br) ou 

através dos CORREIOS (Estrada da Graciosa 3642-B, Pinhais/PR, CEP 83327-000). 

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

NOME COMPLETO, ENDEREÇO COMPLETO (pode ser substituído por quadra e 

lote), TELEFONE e E-MAIL para que se possa entrar em contato a fim de responder 

às solicitações. Serão desprezadas as reivindicações ou solicitações que não se 

enquadrem nestes critérios. 

II. O horário de atendimento do Departamento Técnico é das 16h00min (dezesseis 

horas) às 17h45min (dezessete horas e quarenta e cinco minutos) de segunda-feira à 

sexta-feira ou mediante prévio agendamento através do telefone (41) 3675-4800. 

III. O Comitê Executivo de AlphaVille Graciosa Residencial é eleito por assembléia geral 

de associados, realizada sempre nos primeiros 4 (quatro) meses dos anos pares. São 

eleitos 16 (dezesseis) conselheiros efetivos e 4 (quatro) suplentes. Dentre os 16 

(dezesseis) membros eleitos, que formam o Conselho Diretor, faz-se nova eleição 

para definir os componentes do Comitê Executivo, que são: Diretor Presidente, Diretor 

Administrativo-Financeiro, Diretor de Segurança e Manutenção e um Vice-Presidente 

para cada residencial (Araucárias, Andorinhas, Parati e Iguaçu). O mandato do 

Comitê Executivo é de 1 (um) ano. 

IV. Os componentes do Comitê Executivo, conforme enunciado acima são associados 

eleitos pelo Conselho Diretor e prestam serviços voluntários (não remunerados) à 

Associação. O Estatuto Social da Associação AlphaVille Graciosa Residencial 

estabelece que: Artigo 36 - O Comitê Executivo reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 

por mês, para deliberação dos assuntos de sua competência [...]. Dessa forma, o 

prazo para atendimento das solicitações é de até 30 (trinta) dias. 

V. A Associação mantém uma estrutura organo-funcional alicerçada em 3 (três) 

gerentes, a saber: 

a. Gerente Administrativo-Financeiro (gerente@alphapr.com.br);  

b. Gerente de Segurança (gerseg@alphapr.com.br); e  

c. Gerente Técnico (gertec@alphapr.com.br).  

Os gerentes são o elo de ligação entre associados e diretores e a eles é que devem 

ser reportadas todas as solicitações ou requerimentos.  

VI. Os veículos oficiais de comunicação entre Comitê Executivo e Associados são o 

Portal AlphaVille Graciosa Residencial (www.alphapr.com.br) e a Revista Estilo Alpha, 

que circula bimestralmente. 

 

2.0 OBRIGAÇÕES DOS ASSOCIADOS  

Os proprietários de lotes, assim como os prestadores de serviço por ele autorizado, se 

obrigam a: 

I. 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 aos residenciais; 

mailto:gerente@alphapr.com.br
mailto:gerente@alphapr.com.br
mailto:gerseg@alphapr.com.br
mailto:gertec@alphapr.com.br
http://www.alphapr.com.br/
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II. Cumprir fielmente o Estatuto Social e os Regulamentos Internos (obras, projetos, 

morador e preservação ambiental) mesmo que venham a ser editados ou criados 

posteriormente a este caderno, sendo que quando houver alterações ou modificações 

relevantes, a Associação AlphaVille Graciosa Residencial providenciará nova versão 

que será disponibilizada no veículo oficial de comunicação;  

III. Obedecer às normas de segurança estabelecidas, respeitando e contribuindo com os 

órgãos da administração no sentido de zelar pela ordem social, acatando as instruções 

e determinações dos agentes da segurança, sejam eles funcionários próprios ou 

terceirizados; 

IV. Respeitar os procedimentos de identificação de entrada aos Residenciais (abertura de 

vidros, exibição de crachás, identificação por biometria, etc.), aguardando autorização 

de entrada; 

V. Observar as normas de trânsito, tráfego e estacionamento estabelecidas, não 

permitindo que seus dependentes ou visitantes venham a infringir referidas normas 

atentando, inclusive, a mostrar-se como exemplo de conduta a ser seguida; 

a. 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. 

VI. O Associado ou seu autorizado não poderá alegar desconhecimento das normas e/ou 

resoluções promulgadas haja vista que estas sempre estarão acessíveis e disponíveis 

através de veículo de comunicação oficial da Associação, conforme enunciado neste 

capítulo. 

 

3.0 OBRIGAÇÕES DE OBRA  

I. Os proprietários, construtores, empreiteiros e prestadores de serviços obrigam-se a 

cumprir na íntegra as Normas de Construção (que são de conhecimento dos proprietários 

quando da aquisição do imóvel), bem como, cumprir rigorosamente o REGULAMENTO 

DE RESTRIÇÕES DE ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL – CADERNO DE 

OBRAS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL e ANEXO B; 

II. Autorizar o ingresso de pessoas por escrito e firmar termo de responsabilidade, que 

deverão ser assinados pelo proprietário/ morador caso a Administração da Associação 

constatar que prestador de serviço e seus prepostos possuam antecedentes de 

comportamento que autorizem considerá-los prejudicial à Associação; 

III. Observar a total proibição de bebidas alcoólicas, armas de fogo, armas brancas ou 

consideradas perigosas, além de entorpecentes dentro do canteiro de obra; 

IV. A obedecer às normas de segurança estabelecidas, respeitando e contribuindo com os 

órgãos da administração no sentido de zelar pela ordem social, acatando as instruções e 

determinações dos agentes da segurança, sejam eles funcionários próprios ou 

terceirizados; 

V. Respeitar os procedimentos de identificação de entrada aos Residenciais (abertura de 

vidros, exibição de crachás, identificação por biometria, etc.), aguardando autorização de 

entrada. 
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4.0 OBRIGAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS  

I. Cumprir e fazer cumprir corretamente o conteúdo do Estatuto Social, dos Regulamentos 

Internos e especificamente deste REGULAMENTO, bem como, as funções inerentes ao 

cargo a que lhe foram atribuídos. Caso contrário estarão sujeitos as sanções previstas 

nos dispositivos da CLT e nos Regulamentos Internos; 

II. Respeitar e bem atender qualquer pessoa que busque contato, procurando solucionar a 

dúvida ou encaminhando a questão para quem possa assim fazê-lo; 

III. Os funcionários da Associação são proibidos de prestar qualquer tipo de informação 

sobre proprietários/ moradores, tais como: telefone, endereço, e-mail, local de trabalho, 

entre outros, exceto se houver autorização destes; 

IV. É proibida a entrada de operários nos maciços florestais, sendo permitida exceção para 

os serviços de implantação de telas metálicas e dispositivos de drenagem. Quando da 

necessidade, deverá ser requerida autorização à Administração. 

 

5.0 OBRIGAÇÕES DA DIRETORIA   

I. Compete a Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA 

RESIDENCIAL, cumprir e fazer cumprir corretamente o Estatuto Social e todos os 

seus regulamentos. 

 

6.0 OBRA   

 

6.1 INÍCIO DE OBRA 

I. A sondagem e o levantamento planialtimétrico no terreno serão permitidos, mediante 

apresentação por escrito, de solicitação assinada pelo proprietário interessado, 

informando o período previsto para a execução dos serviços, além do cadastramento 

do pessoal junto aos Departamentos Técnico e de Segurança; 

a. Para a atividade descrita no inciso anterior, deverão ser disponibilizadas 

instalações sanitárias (banheiros ecológicos) durante o tempo que perdurarem os 

serviços, correndo as despesas por conta do proprietário; 

II. Qualquer outro tipo de atividade no terreno, que venha caracterizar início de obras, 

movimentos de terra, alteração de paisagismo ou intervenção outra que modifique as 

condições originais do lote, só poderá ser executada após a aprovação do Projeto 

Arquitetônico por AlphaVille Graciosa Residencial, apresentação do Alvará de 

Construção fornecido pela Prefeitura Municipal de Pinhais e demais documentos 

assim exigidos, bem como, a “Liberação de Início de Obra” emitida pelo 

Departamento Técnico da Associação. 

 

6.2 ETAPAS DE INÍCIO DE OBRA 

6.2.1 LEGALIZAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO TÉCNICO 

I. Apresentar ao Departamento Técnico: 

a) Projeto e Alvará de Construção liberados pela Prefeitura Municipal de 

Pinhais; 

b) ART’s dos profissionais responsáveis, autoria e responsabilidade técnica; 
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c) Protocolo de solicitação junto a COPEL e SANEPAR para ligação de 

energia, água e esgoto. 

 

6.2.2 PROCURAÇÃO (Anexo 01) 

I. Caso seja do interesse do proprietário, este poderá nomear o engenheiro 

responsável pela obra, ou outra pessoa habilitada, para ser seu representante 

legal junto à Associação a fim de atuar como “mentor oficial” e tratar de todos os 

assuntos referentes à construção, incluindo a autorização de entrada de 

funcionários. 

a. Verifique junto ao seu advogado o conteúdo da procuração, pois a 

pessoa autorizada através de procuração estará agindo como se 

estivesse sendo assistida pelo proprietário.  

 

6.2.3 CADASTRO DE PESSOAL (Anexo 02) 

I. Todo o pessoal que irá trabalhar em AlphaVille Graciosa Residencial 

(empregados, empreiteiros, prestadores de serviços e outros) deverá ser 

cadastrado junto ao Departamento de Cadastros. O acesso à obra deve 

ser autorizado pelo proprietário ou responsável nomeado (procurador). 

II. Os procedimentos para realização do cadastro são: 

a) Comparecimento do interessado na sede administrativa, sito a 

Estrada da Graciosa 3642-B, Pinhais/PR, no horário compreendido entre 

09h00min (nove horas) e 11h:00min (onze horas) e 14h:00min (quatorze 

horas) às 17h:00min (dezessete horas), de segunda-feira a sexta-feira; 

b) O interessado deverá estar de posse dos seguintes documentos, 

TODOS ORIGINAIS: 

• Autorização para cadastramento, devidamente assinada 

pelo proprietário; 

• Carteira de Identidade (RG);  

• Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

• Comprovante de residência (luz ou telefone em nome do 

solicitante). No caso de residir com pais/parentes, a 

situação deverá ser comprovada através de documentos; 

d) Poderão ser aceitas fotocópias dos documentos, desde que 

estejam autenticadas por cartório em período não superior a 90 

(noventa) dias; 

e) A Associação poderá repassar o custo/ despesa com fotocópia e 

emissão de crachás de identificação; 

f) Na ocasião, o interessado será fotografado. 

 

Decorridas 24h00min (vinte e quatro horas) do protocolo de cadastro, 

o interessado deverá regressar ao escritório para obter o número de 

acesso. 

A liberação de acesso aos residenciais somente será emitida 

24h00min (vinte e quatro horas) após o protocolo (ou seja, cadastros 
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realizados às 15h00min (quinze horas) de segunda-feira, somente 

serão liberados às 15h00min (quinze horas) de terça-feira). 

III. Serão emitidos crachás de identificação aos prestadores de serviços, 

sendo que estes ficarão disponibilizados na portaria para identificação de 

acesso. Não é permitido ao prestador de serviço retirar o crachá do local 

onde o mesmo se encontra, tampouco levá-lo para área externa do 

Residencial; 

IV. Para cada projeto arquitetônico aprovado, serão liberados 20 (vinte) 

crachás gratuitamente. A quantidade que exceder a esse número deverá 

ser paga quando da confecção do mesmo ao custo unitário de R$8,00 (oito 

reais) por crachá. Essa incidência de custos se faz necessária e se justifica 

tendo em vista a impressão de documento de identificação (crachá) em 

“pvc”, com aposição de fotografia e demais elementos identificadores. Os 

reajustes de valores da matéria-prima serão repassados integralmente ao 

custo unitário de cada cartão; 

V. Em caso de dispensa de funcionários, o responsável pela obra deverá 

informar ao Departamento de Cadastro para cancelamento da liberação de 

acesso ao loteamento e, se for o caso, devolução do documento de 

identificação; 

VI. Independentemente da ocorrência do item anterior, todos os prestadores 

de serviços serão automaticamente excluídos da base cadastral quando da 

emissão do CVCO (certificado de vistoria e conclusão de obras); 

VII. Os empregados que tiverem acesso ao Residencial sem a companhia do 

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

Havendo alguma irregularidade, o proprietário/ morador será 

imediatamente comunicado para a devida averiguação e providência. 

 

6.2.4 AUTORIZAÇÕES (ANEXOS 05, 08 e 10) 

I. As autorizações deverão ser entregues no endereço da Sede 

Administrativa, no horário de atendimento compreendido entre segunda-

feira a sexta-feira, das 09h00min (nove horas) às 11h00min (onze horas) e 

das 14h00min (quatorze horas) às 17h00min (dezessete horas). 

 

6.3 CANTEIRO  

6.3.1 ÁGUA E ENERGIA 

I. O Residencial é provido de redes de abastecimento de água, rede coletora 

de esgoto e energia elétrica; 

II. Todas as ligações de água, energia elétrica, telefonia e outras deverão ser 

efetuadas de acordo com as normas das respectivas concessionárias; 

III. Os pedidos de ligação de água e energia estarão ao encargo do proprietário 

que deverá solicitar junto aos órgãos competentes – SANEPAR e COPEL; 

IV. É expressamente proibido utilizar energia e água de outros lotes vizinhos 

e/ou residências que não façam divisa lateral ou de fundo; 

V. Para utilização de energia e água de lotes que fazem divisa lateral ou fundo, 

o proprietário deverá apresentar autorização do Proprietário Cedente e 
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pedido de ligação junto às concessionárias à Associação AlphaVille Graciosa 

Residencial; 

VI. É proibido lançar águas servidas, detritos ou esgoto “in natura” na rede de 

águas pluviais. O descumprimento desta norma implica no sumário 

fechamento das tubulações; 

VII. As águas provenientes dos sanitários (privadas) deverão necessariamente 

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; 

VIII. As águas pluviais, assim como as canalizações de servidão destas deverão 

ser lançadas na rede de águas pluviais, através das “bocas de lobo” mais 

próximas do local; 

IX. Informações pertinentes a COPEL: 

I. Tipo de energia (monofásico, bifásico ou trifásico); 

II. Capacidade do disjuntor; 

III. Comprimento do ramal. 

X. Caminhões que fornecem água ao Residencial não poderão abastecer às 

obras em andamento e que ainda não providenciaram a ligação oficial; 

XI. Quanto à telefonia, o pedido ficará a encargo do proprietário. 

 

6.3.2 EXECUÇÃO DO MÓDULO PADRÃO. (ANEXO 03) 

I. Para entrada definitiva de água, luz, telefone, tv a cabo, filtro de água e caixa de 

correio deverão ser obedecidas às seguintes dimensões: 

a) Comprimento – 1,85 m (um metro e oitenta e cinco centímetros). 

b) Largura - 0,60 m (sessenta centímetros). 

c) Altura – 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros). 

II. Não será permitida a instalação de qualquer outro tipo de equipamento dentro ou 

sobre o módulo além do estabelecido; 

III. Localiza-se na faixa do recuo frontal a partir do alinhamento, encostado em uma 

das divisas laterais de cada lote. A ligação da rede pública ao padrão deverá ser 

subterrânea. 

 

6.3.3 TERRAPLENAGEM, ESTAQUEAMENTOS, FUNDAÇÕES E USO DE 

EXPLOSIVOS  

I.  Devem ser respeitados os horários especiais determinados pela administração 

para a execução de serviços nos quais seja necessário o uso de equipamentos e 

maquinários pesados ou explosivos; 

II. O uso de explosivos, de qualquer potência, visando à retirada de obstáculos 

para a execução da obra, só poderá ser feito por empresas especializadas, 

devidamente habilitadas, credenciadas para tal e junto às autoridades 

competentes, devendo ser feita comunicação por escrito com 24h00min (vinte e 

quatro horas) de antecedência aos Departamentos Técnico e de Segurança, 

contendo o nome da firma prestadora do serviço, bem como das pessoas que 
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terão acesso ao canteiro de obras (nome completo e RG). Caso contrário, 

qualquer entrada de maquinário no loteamento será negada; 

III. Competem ao proprietário do lote e à empresa especializada todas as 

responsabilidades civis e/ou criminais oriundas de quaisquer danos causados a 

terceiros; 

IV. Todas as obras de aterro, escavação, estaqueamento, fundações e tubulações 

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

lotes vizinhos; 

V. A topografia da faixa de passeio público não poderá ser alterada, não sendo 

permitida execução de rampas e degraus nessa faixa; 

VI. A topografia das praças, canteiros públicos e espaços livres, não poderá ser 

alterada; 

VII. Caso as obras de terraplenagem e/ou fundações venham a sujar as vias 

públicas, caberá ao responsável providenciar, ao fim de cada dia de trabalho, os 

serviços de limpeza dos locais afetados; 

VIII. Para todos os serviços descritos neste e em outros itens deste 

REGULAMENTO, fica expressamente proibido o trânsito de veículos e máquinas 

sobre as áreas comuns e jardins do Residencial; 

IX. Antes de ser efetuado qualquer movimentação de terra no LOTE, o mesmo 

deverá ter seu passeio revestido com uma camada “base” de saibro e sobre este 

uma cobertura de brita em toda a sua extensão; 

X. Liberado terraplenagem de segunda à sexta-feira até das 8h:00min (oito horas) 

às 16h:00min (dezesseis horas). É proibida a movimentação de terra em dias de 

chuva [a liberação é feita somente após avaliação do Fiscal de Obras, telefone 

(41) 8814-4470]. 

 

6.3.4 TAPUME, GRADIL, TELA, TELA DE PROTEÇÃO, MURO, MURO DE ARRIMO E 

TALUDES  

 

a) TAPUME. (ANEXO 04) 

I. Antes de qualquer atividade no terreno juntamente com a instalação do 

banheiro, o canteiro de obras deverá ser cercado por tapumes; 

II. Os tapumes deverão ser de madeirite, ou em perfis de chapas metálicas, ou 

de fibrocimento, com altura mínima de 2,00 m (dois metros) e contornando 

toda a OBRA, não devendo ultrapassar os limites do LOTE; 

III. Não será permitida a ocupação do passeio, ou seja, este deverá distar 

3,50m  (três metros e cinqüenta centímetros) do meio fio. Não permitida 

também a ocupação em sistema de lazer (SL), áreas ou praças públicas; 

IV. Para LOTES inclinados, deve ser previsto arremate de alvenaria ou madeira 

como base do tapume, para contenção do material da OBRA, e/ou terra com 

o objetivo de evitar o carreamento de tais materiais às redes coletoras de 

águas pluviais; 

V. Todos os tapumes e barracões de construção deverão ser pintados na cor 

verde e manter-se em bom estado de conservação durante todo o 
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andamento da OBRA. Não será permitida a personalização destes através 

de pintura ou qualquer forma de propaganda. A cor verde estipulada pela 

ASSOCIAÇÃO encontra-se nas seguintes opções de marca no mercado: 

 

VI. Quadro 1.0 

MATERIAL MARCA REF. TINTA 

Madeirite, chapas pré-
moldadas, ou alvenaria. 

• Novacor 

• Suvinil 

• Novo Piso 

• Piso Verde 

• Cimentado Verde 

• Verde 

Chapas Metálicas • Suvinil • Verde Folha. 

• BR0114 

(esmalte sintético) 

 

VII. Toda OBRA deverá permanecer com os portões fechados, para um maior 

controle interno, privacidade e segurança; 

VIII. Caso sejam usadas placas de concreto pré-moldadas para fechamento 

durante a OBRA, as mesmas não poderão permanecer como muro de 

fechamento após sua conclusão; 

IX. Havendo lote de apoio, este lote deverá, também, obedecer às mesmas 

condições de fechamento e conservação do LOTE da OBRA; 

X. Não é permitida a expansão do canteiro de obras para espaços externos à 

área cercada; 

XI. Caso a OBRA localize-se em LOTE de extremo de quadra, o tapume deverá 

fechar a extensão do LOTE junto à divisa com a área pública; 

XII. As Áreas de Proteção Permanente deverão permanecer fora do fechamento 

com tapumes; 

XIII. No caso em que o tapume das divisas laterais e de fundo é substituído pela 

execução do muro de divisa - aprovado em projeto pela ASSOCIAÇÃO - 

este deverá ser estar totalmente concluído antes do início da obra, ou seja, 

as obras somente poderão ser iniciadas após vistoria que certifique a 

conclusão do muro. Caso seja necessário a execução de muro de arrimo, é 

obrigatório primeiro a colocação do tapume; 

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

de apoio e faixas do recuo frontal; 

XV. Na frente da OBRA, deverá ser fixada no tapume não ultrapassando, porém, 

sua altura, placas com dimensões máximas de 1,50 m2 (um metro e 

cinqüenta centímetros quadrados) indicando o Responsável Técnico e Autor 

de Projeto de Arquitetura da mesma, bem como o respectivo número de 

registro no CREA e o número de registro junto à Prefeitura de Pinhais, 

endereço da OBRA, incluindo identificação de quadra e lote conforme 

padrões da ASSOCIAÇÃO. “Demais placas, se houver, tais como as 

indicativas de Estrutural, Elétrica e Hidráulica, e outras que se façam 

necessárias, também não poderão ultrapassar, cada uma delas, a área 

equivalente a 1,50 m2 (um metro e cinqüenta centímetros quadrados). 
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Placas de fornecedores devem respeitar área máxima de 1,00 m2 (um metro 

quadrado)”. Deverá ainda ser instalada uma lixeira com tampa para lixo 

orgânico; 

XVI. LOTES que possuírem fechamento em gradil, tela ou cerca viva sejam eles 

instalados em qualquer divisa deverão obrigatoriamente ser totalmente 

tapumados em período de construção possibilitando o bloqueio físico e 

visual; 

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

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

residência deverá estar pintada e caso utilize textura, esta deverá estar 

concluída. Deverá estar em perfeito funcionamento as aberturas de portas e 

janelas e com as esquadrias instaladas, módulo padrão concluído e pintado, 

canteiro de obras livre de entulhos e materiais de obra liberando somente 

para execução do paisagismo. Após a retirada do tapume, os serviços de 

jardinagem/paisagismo deverão ser concluídos no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação de multa; 

XVIII. A retirada parcial do tapume ou deslocamento do mesmo, somente será 

permitida após vistoria efetuada pelo Departamento Técnico da 

ASSOCIAÇÃO. 

 

b) GRADIL. 

I. Qualquer material de OBRA não poderá estar apoiado no gradil. Deverá 

guardar uma distância mínima do mesmo de 1,00 m (um metro). 

 

c) TELA. 

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

bloqueio visual desta por meio de cerca viva; 

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

guardar uma distância mínima da mesma de 1,00 m (um metro). 

 

d) TELA DE PROTEÇÃO. 

I. OBRAS que fizerem limite com residências já concluídas deverão 

obrigatoriamente utilizar-se de telas de proteção conforme as exigências das 

normas técnicas a fim de evitar qualquer prejuízo às OBRAS ou residências 

vizinhas. 

 

e) MURO. (ANEXO 05) 

I. Os proprietários que tiverem interesse de executar o muro de divisa em 

parceria com seu vizinho deverão possuir tal procedimento documentado 

junto ao Departamento Técnico evitando, assim, futuros inconvenientes. 

 

f) MURO DE ARRIMO 

I. Quando da existência de muro de arrimo o mesmo deverá ter sua estrutura 

calculada de forma independente dos muros existentes de lotes vizinhos ou 
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executados pelo FUNDO, sendo prevista a drenagem de águas pluviais junto 

aos mesmos. 

 

g) TALUDES. 

I. 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° (quarenta e cinco graus).  

 

6.3.5 BARRACÃO DE OBRAS (ANEXO 04)  

I. Os barracões e sanitários deverão ser construídos, obrigatoriamente, no LOTE 

onde será feita a OBRA, sendo vetada sua construção no lote de apoio; 

II. Os barracões deverão ter acesso unicamente pelo interior do canteiro, não 

sendo permitida a abertura de portas e janelas voltadas para as vias públicas ou 

lotes vizinhos, de modo a não oferecer visão do interior do canteiro por 

estranhos ou pela vizinhança; 

III. Os barracões para guarda de materiais poderão ser construídos em madeira ou 

container de metal e deverão ser mantidos sempre limpos e pintados na cor 

padrão os tapumes; 

IV. Os sanitários deverão estar afastados das divisas laterais, fundos e alinhamento 

de frente do LOTE, no mínimo 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros); 

V. Modelo padrão poderá ser implantado como opção. 

 

6.3.4 LOCAÇÃO DO GABARITO DE OBRA  

I. Finalizada a implantação do gabarito de locação da construção, o profissional 

responsável técnico pela OBRA deverá agendar em conjunto com o Fiscal do 

Departamento Técnico, a vistoria do mesmo. 

 

6.4 HORÁRIO DE OBRA  

I. Somente será permitido o trabalho em OBRAS no RESIDENCIAL ALPHAVILLE 

GRACIOSA de segunda à sexta-feira, das 07h00min (sete horas) às 17h45min 

(dezessete horas e quarenta e cinco minutos) sendo o limite para saída de todos os 

funcionários até 18h15min (dezoito horas e quinze minutos) impreterivelmente;  

II. Em dias considerados por Lei como feriado Municipal, Estadual ou Federal e aos 

Sábados e Domingos não será permitido trabalho em OBRA ou residência pronta; 

III. Todos os serviços que provoquem ruídos só poderão iniciar após as 08h00min (oito 

horas); 

IV. Não será permitido o pernoite de funcionário nem mesmo na condição de vigia da OBRA; 

V. Caminhões de concreto (para concretagem de obras) somente poderão adentrar aos 

residenciais até o horário-limite das 15h:00min (quinze horas) e de segunda-feira à sexta-

feira. Não serão concedidas dilatações além desse horário em virtude da natureza e 

característica desse trabalho. 
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6.5 ASSUNTOS GERAIS DE OBRA  

Cada obra deverá manter em local visível e de acesso ao Fiscal de Obras uma pasta-

dossiê contendo cópias integrais do Projeto aprovado pela P.M.P, cópia do Alvará de 

Construção, cópia das ART’s, bem como cópia de todas as comunicações, autorizações e 

instruções determinadas pela Administração. Referida pasta será fornecida pela 

ASSOCIAÇÃO (quando da liberação do projeto) e conterá, de forma personalizada, a 

identificação de quadra e lote da mesma. 

 

6.5.1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

I. Todo o caminhão transportador de materiais passíveis de derramamento (terra, 

areia, brita, etc) deverá transitar com lonas de cobertura ou material similar, sem 

o que não será autorizada a entrada no Residencial; em havendo derramamento 

de detrito de concreto ou qualquer natureza, deverá o infrator limpar 

imediatamente caso negativo a ASSOCIAÇÃO fica autorizada à execução dos 

serviços necessários repassando os custos ao proprietário da OBRA mediante 

débito de valores em sua taxa mensal de condomínio; 

II. A entrada e descarga de material de construção para uso na OBRA só será 

permitida após a liberação de “Início de OBRA” emitida pelo Departamento 

Técnico desta ASSOCIAÇÃO e execução do tapume. Antes da implantação do 

tapume será permitido somente o material para quando da execução do muro de 

divisa, devendo ser respeitados os horários de segunda a sexta-feira, das 

07h:00min (sete horas) às 17h:00min (dezessete horas); 

III. Caminhões de concreto (para concretagem de obras) somente poderão adentrar 

aos residenciais até o horário-limite estabelecido; 

IV. Os materiais e equipamentos de construção só poderão ser armazenados no 

LOTE da OBRA e no LOTE DE APOIO (quando concedido), sendo proibida sua 

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

V. É proibida a armação de ferro, preparo de concreto, massas para assentamento 

/ revestimento ou outra atividade de OBRA que venha interferir na qualidade do 

pavimento, sobre o passeio, vias públicas, jardins ou área de lazer; 

VI. É proibida a entrada de caminhões em lotes vizinhos que não tenham a função 

de lote de apoio e estejam devidamente cercados por tapumes, sem a 

autorização do Proprietário Cedente e liberação do Departamento Técnico; 

VII. Fora da OBRA deverá ser mantida a mais completa limpeza ficando, em 

conseqüência, vedada a limpeza de equipamentos de qualquer natureza, 

inclusive caminhões betoneira, no interior do Empreendimento e nas 

adjacências. Caberá ao proprietário providenciar a limpeza das áreas públicas 

afetadas por sujeira decorrente do transporte de materiais para a OBRA; 

VIII. O entulho proveniente da OBRA não poderá ser despejado nas cercanias do 

Empreendimento, devendo ser levado para locais próprios, designados pela 

Prefeitura Municipal de Pinhais; 

IX. O material empilhado não poderá ultrapassar a altura de 1,80m (um metro e 

oitenta centímetros) dentro do canteiro; 

X. Pedra, areia e terra somente poderão ser depositadas em caixotes ou cercados 

de tábuas, tijolos ou blocos, evitando que se espalhem pelo canteiro e venham a 



Caderno de Obras e Preservação Ambiental, Página 15 de 40 

C:\Users\Leandro\Desktop\Nova pasta (5)\V02 Obras e Preservação Ambiental mai2007.doc 

atingir vias públicas e obstruir as redes subterrâneas de águas pluviais. Deverá 

ser providenciada 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; 

XI. A estocagem de combustíveis e lubrificantes deverá ser feita de acordo com as 

Normas NB 98/1966 e NBR 7505 de 1995, devendo esses materiais estar 

sempre contido em diques impermeabilizados com capacidade sempre superior 

ao volume estocado; 

XII. A aplicação de imprimação asfáltica sobre áreas pavimentadas externas não 

poderá ser realizada em tempos de clima instável com probabilidade de chuva; 

XIII. Todo problema de contaminação do solo por combustível, lubrificante, produtos 

químicos ou outra substância perigosa deverá ser imediatamente resolvido 

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. 

 

6.5.2 FAIXA DE SERVIDÃO / FOSSAS SÉPTICAS / CAIXAS DE INSPEÇÃO. (ANEXO 

06) 

a) FAIXA DE SERVIDÃO 

I. Os LOTES que necessitarem utilizar a faixa de servidão deverão legalizar tal 

procedimento enviando por Fax (41 – 3675-4800) a solicitação e seguir padrão 

anexo com a indicação das caixas de inspeção para águas pluviais e esgoto 

respectivamente. 

 

b) FOSSAS SÉPTICAS 

I. Não é permitida a instalação de Fossa Séptica, mesmo para as residências que 

possuírem no porão instalações sanitárias e estas, estejam abaixo do nível da 

rede de esgoto implantada. Mesmo para situações como esta, o esgoto deverá 

ser ligado à devida rede existente” utilizando-se dos equipamentos necessários 

para tal. “É expressamente proibido o lançamento de efluentes de esgotos ou 

detritos na rede de águas pluviais; 

 

c) CAIXAS DE INSPEÇÃO 

I. As caixas de inspeção para saída de águas pluviais assim como a chegada das 

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

meio de uma grelha encaixada no meio-fio, conforme detalhe anexo; 

 

6.5.3 PASSEIO / RUAS (ANEXO 07) 

I. Tornar-se-á obrigatória a implantação do passeio quando definido seu padrão 

pela ASSOCIAÇÃO conforme Norma da P. M. P.; 

II. Não poderá possuir degrau ou rampa e totalmente desobstruído; 

III. Durante a OBRA o mesmo deverá ser revestido com pedra brita em toda a sua 

extensão e ser mantido nivelado. Antes da colocação da brita o responsável 
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deverá comunicar o Departamento Técnico para a retirada da grama existente 

no local; 

IV. A limpeza e manutenção do passeio público e da rua em frente a sua OBRA, 

durante a execução da mesma é de responsabilidade do proprietário; 

V. Caso o proprietário não providencie a limpeza e manutenção do passeio ou via 

pública em frente a sua obra, após solicitação do Departamento Técnico, este 

poderá providenciar referido serviço que será levado a débito da taxa mensal 

de condomínio do proprietário; 

VI. Qualquer fissura ou dano causado no asfalto decorrente da execução de 

OBRA será de responsabilidade do proprietário a reconstituição; 

VII. Quando houver a necessidade de utilização do caminhão pipa, sua solicitação 

deverá ser a partir das 15h:00min (quinze horas) até o limite das 16h:00min 

(dezesseis horas). A rua deverá estar raspada e livre de qualquer detrito. 

Poderão ser admitidos casos excepcionais no tocante aos horários aqui 

estabelecidos, desde que haja constatação “in loco” do Fiscal de Obras da real 

necessidade de se promover o auxílio da limpeza; 

VIII. As guias rebaixadas/ meio-fio deverão ser protegidas com uma ripa para o 

acesso de veículos, ficando à responsabilidade do proprietário reconstituí-las 

se danificadas; 

IX. As manobras de caminhão durante a execução de OBRA ou mudanças 

deverão ser feitas no perímetro das vias de tal modo a não causar nenhum 

dano ao meio fio, bem como ao terreno de qualquer vizinho ou ainda a 

vegetação implantada nos passeios; 

 

6.5.4 LOTE DE APOIO (ANEXO 04 e 07) 

a) LOTE DE APOIO 

I. Será permitida a utilização de um único lote de apoio à OBRA, mediante 

apresentação à ASSOCIAÇÃO de uma autorização por escrito, assinada pelo 

proprietário Cedente; 

II. A concessão de uso do LOTE DE APOIO terá validade de 90 (noventa) dias. 

Findo esse prazo, serão realizadas vistorias “in loco” pelo Departamento 

Técnico a fim de certificar-se do estado de conservação e uso do lote. A 

renovação da concessão de uso dependerá do resultado da vistoria realizada; 

III. Além da autorização assinada pelo proprietário cedente, incidirá o pagamento 

do valor de R$7,50/m² (sete reais e cinqüenta centavos por metro quadrado) 

do lote de apoio, não se permitindo fração ou pagamento parcial, a fim de 

garantir a limpeza, retirada de pedras, sujeira, recuperação da jardinagem/ 

paisagismo do mesmo; o valor deverá ser pago a vista, na sede da Associação 

no momento da liberação da autorização de uso. Caso o lote venha a ser 

restaurado/ recomposto pelo executor da obra, os valores serão devolvidos 

quando da emissão do CVCO e após parecer do Departamento Técnico 

atestando estar o mesmo nas condições que antes se encontrava. A fim de 

não haver dúvidas ou questionamentos futuros, antes da concessão de uso do 

lote de apoio, será elaborado um dossiê onde constarão, além de fotografias, 
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um descritivo sobre o estado que o mesmo se encontra. Tal documento 

(dossiê) será assinado pelo requerente e pelo Departamento Técnico;  

IV. Os valores a que se refere o item anterior serão mantidos em depósito 

bancário, em conta corrente simples; 

V. Havendo devolução do LOTE DE APOIO nas suas características originais, os 

valores serão devolvidos, descontando-se a CPMF e tarifas bancárias 

incidentes;  

VI. Na hipótese do LOTE DE APOIO não ser reconstituído conforme o estado 

original, os valores caucionados serão utilizados para providenciar a 

recomposição do mesmo. Havendo sobra de numerário, este será devolvido, 

descontando-se a CPMF e tarifas bancárias incidentes;  

VII. O lote de apoio deverá fazer divisa comum ao LOTE da OBRA em uma das 

laterais ou nos fundos, não sendo permitida a utilização de lotes atravessando 

vias publicas, nem o uso de áreas públicas destinadas a jardim ou lazer como 

lote de apoio ao canteiro; 

VIII. Deverá ser devidamente 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 obra. “A limpeza deste é responsabilidade do proprietário 

Autorizado e não do Autorizador. Fica assegurado o direito a ASSOCIAÇÃO 

no zelo pelo condomínio, de comunicar às irregularidades que venham a 

ocorrer no lote de apoio ao proprietário Autorizador, bem como, aplicação das 

penalidades aqui estatuídas; 

IX. O lote de apoio deverá ser fechado em seu perímetro, com tapume, de altura 

mínima de 2,00 m (dois metros), exceto na divisa com a OBRA”. Deverá ser 

respeitado a faixa do passeio público para seu fechamento frontal e respeitar o 

alinhamento junto à área pública, quando for o caso de lote de extremo de 

quadra; 

X. Sua topografia original nunca poderá ser alterada; 

XI. Após a conclusão da OBRA, o lote de apoio deverá ser reconstituído, 

removidos todos os vestígios da OBRA, materiais e entulhos, além de ser 

entregue gramado, conforme os padrões determinados pela ASSOCIAÇÃO 

ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL, Caso isso não ocorra, os valores 

mencionados no item II acima serão utilizados para esses serviços não sendo 

ressarcidos. 

    

6.5.5 CAÇAMBA/LIXO 

a) CAÇAMBA 

I. Todas as caçambas devem ser depositadas sobre a área de passeio público, 

em frente ao canteiro de obra (proibido em frente ao lote de apoio); 

II. Após a capacidade de carga de a caçamba ter sido completamente atingida, 

esta deverá ser removida em até 48h:00min (quarenta e oito horas);  

III. Obras com caçambas cheias, que ultrapassarem o horário de permanência 

das 17h:00min (dezessete horas) de sextas-feiras, terão acesso de 

funcionários bloqueado enquanto a mesma continuar no local; 
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IV. As caçambas só sairão do interior dos Residenciais, quando devidamente 

cobertas; 

V. As caçambas, durante toda a sua permanência dentro do Residencial, tanto as 

semicarregadas, como as completamente cheias, devem ser cobertas com 

lona ou material similar; 

VI. Fica proibido o depósito de qualquer tipo de lixo doméstico no interior das 

caçambas; 

VII. Cada OBRA poderá ter no máximo em frente a seu canteiro 01 (uma) 

caçamba por vez de utilização. Obs.: Caso haja necessidade de utilização de 

mais de uma, deverá haver liberação junto ao Departamento Técnico; 

VIII. O material empilhado não poderá ultrapassar a altura de 1,80 m (um metro e 

oitenta centímetros) dentro da mesma. 

 

b) LIXO 

I. Não é permitido o depósito e permanência de lixo, águas paradas, detritos, 

restos de materiais e entulho referentes à OBRA, nos limites do canteiro por 

período superior a 10 (dez) dias; 

II. Não é permitida a queima de entulho e materiais que possam causar qualquer 

tipo de poluição ambiental; 

III. O lixo reciclável em OBRA deverá seguir o padrão das residências prontas. 

 

6.5.6 VISTORIAS 

I. É reservado o direito à ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA 

RESIDENCIAL de realizar inspeções em quaisquer das OBRAS em 

andamento ou paradas dentro do Loteamento, sempre que for necessário e 

sem prévio aviso, visando o cumprimento das obrigações contratuais e o 

cumprimento quanto à execução do Projeto Arquitetônico; 

II. Caberá à Segurança efetuar vistorias em OBRAS, fiscalizando irregularidades 

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

e entorpecentes. “Encontrando-se tais materiais, 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. 

 

6.5.7 FIM DE OBRA - CARTA DE LIBERAÇÃO (CVCO), HABITE-SE E OCUPAÇÃO 

DA EDIFICAÇÃO  

I. Ao término da OBRA, o ASSOCIADO deverá requerer à ASSOCIAÇÃO a 

CARTA DE LIBERAÇÃO (CVCO), com agendamento mínimo de 5 (cinco) dias 

úteis, para que possa, posteriormente, solicitar a expedição do CVCO/PMP à 

Prefeitura. A CARTA DE LIBERAÇÃO (CVCO) somente será concedida pela 

ASSOCIAÇÃO depois de verificados: 

a) O integral cumprimento de todas as disposições previstas 

neste REGULAMENTO; 
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b) A remoção e limpeza de todos os restos de materiais, detritos 

e lixo da OBRA existentes no próprio LOTE e lote de apoio; 

c) A reconstituição plena do lote de apoio em conformidade ao 

dossiê elaborado e aos padrões da ASSOCIAÇÃO; 

d) Pagamento de todas as multas que porventura tenham sido 

aplicadas; 

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

Manutenção; 

f) A OBRA estar terminada e executada conforme Projeto 

Arquitetônico. 

II. Expedida a CARTA DE LIBERAÇÃO (CVCO), o ASSOCIADO deverá 

protocolar o pedido de “CVCO/PMP” na Prefeitura Municipal de Pinhais no 

prazo de até 90 (noventa) dias; 

III. Obtido o “CVCO/PMP”, o ASSOCIADO deverá apresentá-lo à ASSOCIAÇÃO, 

para confrontação dos dados do mesmo com os da CARTA DE LIBERAÇÃO 

(CVCO) anteriormente expedida; 

IV. Vencido o prazo de 90 (noventa) dias e não obtido o “CVCO/PMP” junto a 

P.M.P, deverá ser solicitada nova vistoria a ser realizada pela ASSOCIAÇÃO 

para emitir-se outro CVCO; 

V. A OCUPAÇÃO DA EDIFICAÇÃO (mudança) somente poderá ocorrer mediante 

liberação do Departamento Técnico observados os seguintes requisitos: 

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

b) Se houver alteração de área construída, o projeto arquitetônico deverá 

ser reaprovado em AlphaVille e posteriormente na Prefeitura Municipal 

de Pinhais para obtenção de novo alvará; 

c) Se somente houver mudança de pisos e permeabilidade, a substituição 

do projeto deverá estar concluída por AlphaVille; 

d) Após vistoria de conclusão de obras por parte da Prefeitura Municipal de 

Pinhais 

e) Após a obtenção do “CVCO” (Certificado de Vistoria e Conclusão de 

Obra) emitido pelo Departamento Técnico, cuja solicitação deverá ser 

feita com 05 (cinco) dias de antecedência da data prevista para a 

MUDANÇA; 

VI. Os horários de mudança são os seguintes: de segunda à sexta-feira, das 

8h:00min (oito horas) às 17h:00min (dezessete horas) não sendo permitido 

ruídos excessivos e nem mudanças em finais de semana, feriados locais, 

estaduais ou nacionais;   

VI. O novo morador deverá fornecer junto à ASSOCIAÇÃO seu atual endereço 

para atualização de cadastro; 

VII. É expressamente proibida a permanência ou estada de qualquer animal na 

residência / LOTE antes da obtenção do “CVCO/PMP”; 

VIII. As residências prontas que ainda não obtiveram “CVCO/PMP” deverão 

regularizar tal procedimento.  
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6.5.8 REFORMA  

I. Qualquer tipo de reforma ou intervenção que venha caracterizar a mesma 

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

CVCO e “HABITE-SE” deverá ser comunicada ao Departamento Técnico para 

se efetivar as devidas providências de regularização; caso contrário qualquer 

entrega de material terá seu bloqueio efetuado junto às portarias. 

 

6.5.9 PROJETO 

I. No caso de modificação de projeto durante a execução da OBRA, o proprietário 

fica obrigado a comunicar imediatamente à ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE 

GRACIOSA RESIDENCIAL, dando início ao processo de alteração do projeto 

aprovado junto ao Departamento Técnico e posteriormente à Prefeitura 

Municipal de Pinhais; 

 

6.5.10 PÁRA-RAIO / EXTINTOR DE INCÊNDIO / GUARDA CORPO / CORRIMÃO 

I. O Departamento Técnico aconselha a implantação dos mesmos para maior 

segurança e prevenção de acidentes; 

II. Recomenda-se para residências o uso de extintor PÓ “ABC” – 900 gr 

(novecentos gramas). 

 

6.5.11 INSTALAÇÃO DE GLP (ANEXO 8) 

I. Deverá seguir os padrões do Corpo de Bombeiros e exigências constantes da 

Norma ABNT – NBR – 13523/95; 

II. Determina-se ainda que: “O abrigo para cilindros de gás GLP, ou central de 

gás GLP, deverá guardar distância mínima de 3,00m (três metros) de qualquer 

abertura (porta ou janela), ralos, caixas de passagem, pontos de ignição, 

tomadas e interruptores elétricos bem como estar localizado fora de qualquer 

proteção de beiral. 

 

6.5.12 EROSÃO E ASSOREAMENTO 

I. É responsabilidade do proprietário e responsável técnico garantir a 

estabilidade da própria OBRA e dos setores a montante e jusante que possam 

vir a ser afetados pela mesma; 

II. Todas as áreas em solo exposto deverão receber tratamentos preventivos 

para estarem permanentemente preparadas a receber chuva, objetivando 

evitar o carreamento de solos para áreas a jusante. Para tanto, deverão ser 

implantados dispositivos de drenagem provisória objetivando disciplinar o 

escoamento das águas, devendo se prever, quando pertinente, a implantação 

de caixas de retenção de sedimentos, forração plástica provisória ou outras 

medidas preventivas; 

III. O sentido do escoamento pluvial dentro do LOTE será sempre 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. 
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6.5.13 NOTIFICAÇÃO / MULTA / BLOQUEIO DE OBRA / EMBARGO DE OBRA / 

DEMOLIÇÃO / INTERRUPÇÃO DE OBRA. 

I. As penalidades previstas nesse REGULAMENTO são: 

a. SOLICITAÇÃO; 

b. NOTIFICAÇÃO; 

c. MULTA; 

d. BLOQUEIO DE OBRA; 

e. EMBARGO DE OBRA; 

f. DEMOLIÇÃO. 

II. A aplicação de qualquer penalidade pela ASSOCIAÇÃO não afasta nem 

impede que o agente venha sofrer medidas de ordem judicial cabíveis, quando 

seu ato configurar ilícito civil, pena ou contravencional; 

III. Os casos omissos serão decididos em reunião da Diretoria Executiva, pela 

totalidade de seus membros, “ad referendum” do Egrégio Conselho Diretor. 

 

a) SOLICITAÇÃO 

I. Procedimento efetuado pelo Departamento Técnico em vistoria às 

OBRAS do Residencial por irregularidades assim verificadas. 

 

b) NOTIFICAÇÃO 

I. Procedimento efetuado pelo Departamento Técnico em vistoria às 

OBRAS do Residencial por irregularidades assim verificadas. 

1ª NOTIFICAÇÃO  

Emitida pelo Fiscal em duas vias. Uma entregue no canteiro 

de obras ao responsável presente no local e outra arquivada 

no Departamento Técnico.  

2ª NOTIFICAÇÃO 

Do não cumprimento e vencido o prazo pré-estabelecido da 

primeira notificação será emitida uma segunda, seguindo o 

mesmo procedimento da primeira NOTIFICAÇÃO.  

II. É de responsabilidade do proprietário ou responsável técnico da 

obra estarem inteirados do andamento da mesma e tomarem 

ciência do recebimento das notificações; 

III. Para ambas caberá defesa escrita, desde que protocolada na 

sede da administração 24h:00min (vinte e quatro) horas após sua 

emissão. O Departamento Técnico analisará o recurso e se 

pronunciará em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

IV. 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; 

V. Caso o proprietário/ morador/ responsável se recuse a assinar a 

notificação, essa atitude será considerada em desacordo com o 

regulamento, ensejando aplicação de penalidade; 
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VI. Decorrido o prazo concedido na SEGUNDA NOTIFICAÇÃO, sem 

que a irregularidade denunciada tenha sido solucionada, o 

Departamento Técnico irá bloquear o acesso dos prestadores de 

serviços à obra, não permitindo sua entrada no residencial. 

c) MULTA 

I. Sem prejuízo de outras cominações legais ou contratuais, a 

infração às disposições do presente REGULAMENTO 

acarretará imposição de MULTA.  

II. Primeira Multa. Uma vez não atendida à segunda solicitação, 

aplica-se multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da taxa 

de condomínio vigente na época; 

III. Segunda Multa. Tendo já sido multado pela primeira vez, 

incidirá a segunda multa cujo valor é de 100% (cem por cento) 

da taxa de condomínio vigente na época; 

IV. A partir da segunda multa os valores dobram, ou seja, 200%, 

400%, 800% e assim sucessivamente. 

 

d) BLOQUEIO DE OBRA.  

I. Em detrimento do não cumprimento dos itens compreendidos 

neste REGULAMENTO, o Departamento Técnico, terá por 

direito bloquear o andamento da OBRA assim citada;  

II. O BLOQUEIO, após vistoria efetuada pelo Fiscal responsável, 

poderá ser aplicado imediatamente quando constatado o fato ou 

decorrido os prazos de NOTIFICAÇÃO e/ou MULTA. Caberá 

avaliação do Departamento Técnico para tal procedimento; 

III. A liberação para continuidade da mesma será dada após o 

cumprimento das exigências mediante assinatura de um 

TERMO DE ACORDO entre proprietário e/ou responsável 

técnico com a ASSOCIAÇÃO. 

 

e) EMBARGO DE OBRA 

I. Poderá ser efetuado o embargo através da Prefeitura Municipal 

de Pinhais e/ou Processo Judicial sem prejuízo das demais 

ações aqui constantes. 

 

f) DEMOLIÇÃO 

I. Uma vez detectada irregularidade de execução, ferindo as 

Normas que regem esta ASSOCIAÇÃO, o responsável terá a 

obrigatoriedade de efetuar as devidas alterações “in loco” 

mesmo que estas tenham como conseqüência uma 

DEMOLIÇÃO de OBRA já executada.  
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g) INTERRUPÇÃO DE OBRA 

I. Caso a OBRA não inicie ou fique interrompida num prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, o proprietário, deverá 

comunicar o Departamento Técnico, por escrito e retirar todo o 

resto de material, detrito e lixo existente em seu LOTE; aterrar 

escavações, regularizar contenções, bem como, demolir 

barracão e sanitário; reunir todos os materiais remanescentes e 

trancá-los em um dos cômodos da OBRA. Em nenhuma 

hipótese a ASSOCIAÇÃO ressarcirá os gastos ou perdas 

sofridas pelo proprietário caso tal ocorra; 

II. O lote de apoio, quando utilizado, deverá ser totalmente 

reconstituído, retornando seu estado original, ser retirado todo o 

resto de material, detrito e lixo existente, bem como o tapume 

ainda existente no mesmo; 

III. “O passeio destes LOTES deverá ser inteiramente gramado e 

mantido limpo; 

IV. Todas as OBRAS paralisadas deverão manter o fechamento em 

todo o seu perímetro, a partir do recuo frontal, que deverá ser 

imediatamente reconstituído; 

V. O Departamento Técnico entrará em contato com o proprietário 

caso não seja regularizado os itens acima citados e não 

obtendo resposta a ASSOCIAÇÃO tomará as providências 

cabíveis, procedendo com a demolição do barraco de obra, a 

reconstituição do tapume e a retirada do entulho, sendo as 

despesas anexadas no boleto de cobrança da Taxa de 

Manutenção. 

 

IV. A aplicação de qualquer penalidade pela Associação não afasta nem impede 

que o agente venha sofrer medidas de ordem judiciais cabíveis, quando seu 

ato configurar ilícito civil, pena ou contravenção penal; 

V. As penalidades aplicadas serão impostas por escrito e serão anexadas à 

próxima Taxa de Condomínio, devendo ser pagas no mesmo boleto bancário;  

VI. 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; 

VII. Recursos contra as penalidades poderão ser apresentados à Associação até a 

data de vencimento do boleto bancário que contempla a mesma. A 

apresentação do recurso não tem efeito suspensivo, sendo que a respectiva 

apreciação somente ocorrerá se, quando da apresentação do recurso, for 

comprovado o pagamento da MULTA recorrida. A partir daí será efetuado um 

TERMO DE COMPROMISSO E TRANSAÇÃO (acordo entre proprietário e a 

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL, representadas por 

sua Diretoria Executiva, estabelecendo um prazo para regularização, 

avaliando-se a situação em questão). Não havendo acordo, caberá ao 
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Departamento Jurídico adotar todos os procedimentos judiciais que se fizerem 

necessários; 

VIII. Os casos omissos serão decididos em reunião da Diretoria Executiva, pela 

totalidade de seus membros, “ad referendum” do Egrégio Conselho Diretor. 

 

7.0 NORMAS CONSTRUTIVAS 

 

7.1 ADEGA.  

I. Área máxima construída – Quando estiver localizada em porão deverá seguir as restrições 

do mesmo; 

II. Pé direito mínimo – 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) – conforme o Código de Obras 

da Prefeitura Municipal de Pinhais. 

 

7.2 ÁTICO / PORÃO / SUBSOLO / ESPAÇO TÉCNICO. 

a)  ÁTICO 

I. O fechamento lateral que delimita a área permitida do ático deverá obrigatoriamente ser 

executado em paredes de alvenaria de tijolos poderá ter altura mínima de 0,60 m (sessenta 

centímetros). 

 

b) PORÃO 

I. As residências que possuírem porão deverão aterrar a área excedente ao 1/3 (um terço) da 

área construída do mesmo, antes da execução da laje de piso do pavimento térreo; 

II. Terá no máximo 1/3 (um terço) de área do pavimento imediatamente acima.  

 

c)  SUBSOLO 

I. De acordo com o Código de Obras do Município de Pinhais, em vigor a partir de 21 de 

dezembro de 2001, SUBSOLO é “Pavimento semi-enterrado, onde o piso do pavimento 

imediatamente superior (térreo) não fica acima da cota mais 1,20m (um metro e vinte 

centímetros) em relação ao nível médio do meio fio. A área do subsolo é considerada 

computável, com exceção dos casos previstos na Lei de Zoneamento de Uso do Solo”. 

Sendo assim a residência que possuir SUBSOLO poderá  somente ter pavimento TÉRREO 

e ÁTICO. 

 

d) ESPAÇO TÉCNICO 

I. Utilizado no subsolo, porão ou ático é o espaço destinado à instalação de caldeiras para 

sistemas de aquecimento, bombas de recalque para drenagem, casa de máquinas para 

elevadores, cisternas e casa de máquinas para piscina. 

 

Suas restrições: 

a) Deverá estar fora de qualquer recuo ou afastamento; 

b) Não poderá ser executado acabamento de piso e de paredes; 

c) O acesso deverá ser feito exclusivamente por um alçapão vertical, localizado a 0,50 

m (cinqüenta centímetros) de altura do piso, com 1,00 m (um metro) de altura x 0,80 
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m (oitenta centímetros) de largura ou horizontal de 0,70 m (setenta centímetros) x 

0,80 m (oitenta centímetros), bem como a iluminação com vidro fixo e a ventilação 

será a suficiente; 

d) O pé direito máximo deverá ser de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) de altura. 

 

7.3 CANIL 

I. Pátio descoberto – dimensões máximas de 3,00 m (três metros) x 2,50 m (dois 

metros e cinqüenta centímetros). 

II. A área coberta: 

a) Área máxima: 4,00 m2 (quatro metros quadrados); 

b) Dimensões máximas: 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) x 2,50 m 

(dois metros e cinqüenta centímetros); 

c) Pé direito máximo: 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros); 

d) Altura máxima da construção: 1,70 m (um metro e setenta centímetros) 

contados a partir do piso externo; 

e) Não poderá ser executada dentro de recuos e afastamentos laterais; 

f) Não poderá apoiar-se no muro de fechamento que venha ser executado 

pelo FUNDO; 

g) Nos LOTES que fazem alinhamento de fundo com a Área de Lazer e 

Parques [item 4 do ANEXO B], o canil deverá respeitar o afastamento 

mínimo de 2,00 m (dois metros) do alinhamento de fundo do LOTE bem 

como o mesmo ter fechamento visual executado com cerca viva. 

III. Não será computado no cálculo de áreas; mas, entrará no cálculo de 

permeabilidade. 

 

7.4  DECK 

I.Quando suspenso a partir da altura de 1,00 m (um metro) : 

        a) Não poderá ser executado dentro de recuos e afastamentos laterais; 

        b) Não poderá apoiar-se no muro de fechamento que venha ser executado pelo FUNDO; 

        c) Nos LOTES que fazem alinhamento de fundo com a Área de Lazer e Parques [item 4 do 

ANEXO B], o deck deverá respeitar o afastamento mínimo de 2,00 m (dois metros) do 

alinhamento de fundo do LOTE. 

 

7.5 GAZEBO 

I. Cobertos, deverão seguir normativo de edícula; 

II. Descobertos, deverão respeitar afastamentos e recuos mínimos das divisas do LOTE de 

2,00 m (dois metros) e 4,00 m (quatro metros) de afastamento de beiral da construção 

existente. Para construções que obrigatoriamente deverão ser em monobloco o 

afastamento de fundos da divisa deverá ser de no mínimo 4,00 m (quatro metros) e 4,00 m 

(quatro metros) de afastamento de beiral da construção existente. 

 

7.6  PERGOLADO 

I. Coberto. Deverá seguir normativo de edícula; 
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II. Não poderá ser executado dentro de recuos e afastamentos laterais; 

III. Não poderá apoiar-se no muro de fechamento que venha ser executado pelo FUNDO; 

IV. Nos LOTES que fazem alinhamento de fundo com a Área de Lazer e Parques [item 4 do 

ANEXO B], o pergolado deverá respeitar o afastamento mínimo de 2,00 m (dois metros) 

do alinhamento de fundo do LOTE. 

 

7.7 PISCINA.   

I. A casa de bombas da piscina, quando enterrada, segue restrições do ESPAÇO 

TÉCNICO; 

II. A piscina executada em LOTE livre de fechamento deverá possuir, obrigatoriamente, 

equipamento de segurança que garanta a proteção e impeça o seu uso por pessoas não 

autorizadas ou crianças desacompanhadas de seus responsáveis;  

III. Os chuveiros ou duchas de apoio da piscina ou área de lazer, quando executados junto 

ao fechamento de divisas, não poderão apoiar-se neste fechamento ou exceder a altura 

destes. Para tal, poderá executar uma estrutura em alvenaria paralela e independente, 

descoberta, respeitando a altura máxima de 2,00 m (dois metros) e recuo mínimo de 2,00 

m (dois metros) de qualquer divisa;  

IV. Após a execução da piscina, esta deverá ser mantida limpa e tratada. Obs.: Quando em 

OBRA não poderá permanecer com água parada acumulada. 

 

7.8  RAMPAS / ESCADA 

a)  RAMPAS 

Conforme Lei Nº 502, de 21 de dezembro de 2001 – CAPÍTULO V – Seção IV – Art. 52, 

da Prefeitura Municipal de Pinhais: 

I. PEDESTRE - Sua inclinação máxima permitida é de 8%(oito por cento); 

II. VEÍCULOS - Do alinhamento do LOTE deverá estar 1,50 m (um metro e cinqüenta 

centímetros) em nível e sua inclinação máxima ser de 20% (vinte por cento). 

b)  ESCADA. 

I. Conforme Lei Nº 502, de 21 de dezembro de 2001 – CAPÍTULO V – Seção IV – Art. 

50-V, da Prefeitura Municipal de Pinhais – o número de degraus máximo sem a 

necessidade de um patamar intermediário, de pelo menos 1,00 m (um metro) de 

profundidade, será de 15 (quinze); 

i. Entre 16 (dezesseis) e 19 (dezenove) degraus poderá ser realizada 

exceção quanto a isenção do patamar intermediário mediante assinatura 

de termo de responsabilidade e compromisso firmado em cartório, cujo 

modelo será disponibilizado pela Associação. 

II. Deverá possuir corrimão e guarda corpo à altura mínima de 0,90 m (noventa 

centímetros); 

III. Largura mínima para escada de uso privativo – 0,80 m (oitenta centímetros); 

IV. Escadas em CARACOL, LEQUE E MARINHEIRO, deverão apresentar detalhe. São 

utilizadas para interligar dois compartimentos de uma mesma habitação. Deverão 

possuir largura mínima de 0,07 m (sete centímetros) e a 0,50 m (cinqüenta 

centímetros) do bordo interno, o degrau ter largura mínima do piso de 0,28 m (vinte 

e oito centímetros). 
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7.9  PERMEABILIDADE 

I. O critério para o cálculo da taxa de permeabilidade do LOTE será conforme segue abaixo: 

a) BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (EX.: PAVER) – 60% (sessenta por cento) 

PERMEÁVEIS; 

b) DECK EM MADEIRA – 100% (cem por cento) PERMEÁVEL (quando assentado sobre 

grama, areia ou brita); 

c) BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS (EX.: “CONCREGRAMA” e SIMILARES) – 100% 

(cem por cento) PERMEÁVEIS - Universidade de Porto Alegre; 

d) BRITA/SEIXO/PEDRISCO/AREIA – 100% (cem por cento) PERMEÁVEIS; 

e) BOCHAS / SQUASH / CANIL / PERGOLADOS - Descobertos e com pisos totalmente 

PERMEÁVEIS não entram no cálculo de áreas; 

f) MÓDULO PADRÃO / GLP - Entram no cálculo de permeabilidade como 100% 

IMPERMEÁVEIS. 

 

7.10  RECUO FRONTAL. 

I. 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° 

(quarenta e cinco graus), e eventuais estruturas de contenção terão altura máxima de 

0,15 m (quinze centímetros);  

II. OBRAS que possuírem subsolo ou porão cujo acesso em rampa promova dentro do 

recuo frontal um comprometimento na execução do talude que a delimite, será permitido 

mediante avaliação técnica ao invés de uma mureta de 0,15 m (quinze centímetros) de 

altura do P.N.T um muro de no máximo 1,20 m (um metro e vinte centímetros) partindo do 

recuo de 6,00 m (seis metros) e terminando à altura de 0,20 m (vinte centímetros) do 

P.N.T. junto ao alinhamento frontal. 

 

7.11 DIVISA COM ÁREAS DE LAZER / PARQUES E FUNDO (ANEXO 10) 

I. É permitido para os 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 45° 

(quarenta e cinco graus), 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. 

 

8.0 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

8.1 PAISAGISMO 

I. Fica proibido plantar, eliminar, cortar, destruir, aparar ou modificar a localização ou o 

formato das árvores, plantas e gramados das áreas comuns do Residencial; qualquer 

alteração desse tipo, considerada necessária pelo proprietário ou morador, deverá ser 

sugerida ou solicitada à Administração da ASSOCIAÇÃO, que deliberará a respeito. 
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8.2 ESPAÇO LIVRE – ÁREA PÚBLICA . (ANEXO 09) 

I. 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. Esta concessão não implica em qualquer reconhecimento de direito de 

posse, propriedade ou domínio da área integrada. 

II. Deverá seguir as seguintes restrições: 

a) Observar o Normativo “ORIENTAÇÃO PARA PAISAGISMO DOS LOTES” a ser 

solicitado junto ao Departamento Técnico; 

b) Não poderá ser alterado o perfil natural do terreno existente neste espaço; 

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. 

 

8.3 ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE (A.P.P) 

I. Estas áreas deverão permanecer totalmente permeáveis, não excluindo a 

obrigatoriedade de área mínima permeável de 50% (cinqüenta por cento) sobre o 

restante do LOTE. O plantio de vegetação que caracterize adensamento ficará sujeito ao 

controle pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná), podendo o mesmo impedir sua 

posterior retirada.  

II. O proprietário será responsável por atos que venham prejudicar fauna e flora local. 

 

9.0 DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

I. Os funcionários de AlphaVille Graciosa Residencial são instruídos para cumprirem, além da 

legislação vigente, as determinações constantes nos Regulamentos de Restrições, Estatuto 

Social, Regimento Interno e Instruções Diretivas; 

II. As questões ou situações que porventura não possam ser resolvidas pelos gerentes, serão 

encaminhadas ao Comitê Executivo, para deliberação na reunião ordinária (artigo 36 do 

Estatuto Social);  

III. As atribuições e competências de cada funcionário constam de manual próprio não lhes 

sendo facultado aplicar exceções. Suas atitudes e ações para cumprimento de seus 

deveres, estão embasadas em critérios éticos e posturas de educação e cordialidade, não 

se podendo admitir situações que possam abalar a moral e os bons costumes; 

IV. Atitudes de desrespeito ao funcionário ou situações que possam causar constrangimento, 

desmoralização ou até mesmo assédio moral, poderão ser levadas aos órgãos 

competentes, para adoção das medidas cabíveis; 

V. Em caso de infração ao item anterior, haverá aplicação de MULTA TIPO D, dobrando seu 

valor no caso de reincidência; 

VI. O presente manual poderá ser complementado, incrementado, alterado ou modificado 

conforme a necessidade, a critério do Comitê Executivo. 
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ANEXO 01 

MODELO OPCIONAL 

 

PROCURAÇÃO 

 

Outorgante, NOME – CPF / MF – PROFISSÃO. 

 

     Por este instrumento particular na melhor forma de direito, na condição de proprietário 

do imóvel, Lote____ da Quadra____ , Residencial_____________ , do loteamento 

ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL, Município e Comarca de Pinhais, Estado do 

Paraná, conforme contrato vigente, libero o Eng. / Arq. -________________ CREA____ 

D/PR, Responsável Técnico pela OBRA, a autorizar o acesso de profissionais no referido 

LOTE, para fins de execução de OBRA, nos moldes também acordados entre as partes, 

podendo para tanto, praticar os demais atos inerentes junto à mesma, e tudo o mais 

atuar ao bom e fiel desempenho deste mandato, o que darei por firme e valioso.  

 

 

Pinhais, ____ de_________de _____. 

 

 

 

________________________                                   ________________________ 

         (nome) - Proprietário                                              (nome) – Resp. Técnico           
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ANEXO 02 

CADASTRO DE PESSOAL 
 

NOME

NOME CNPJ INSC. EST.

ENDEREÇO TEL

CEP

NOME RG PROFISSÃO

RG: DATA EMISSÃO: _______/____/_______ UF

CPF: DT NASCIMENTO _______/____/_______ Estado Civil:

NOME NATURAL.

PROFISSÃO CARGO

ENDEREÇO Nº COMPL.

BAIRRO TELEF.

CEP: UF:

PAI

MÃE

1 - RG 2 - CPF

    4 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA ENTRADA COM VEÍCULOS AUTOMOTORES

O proprietário deverá informar a quantidade de dias que o autorizado irá permanecer na obra.

A autorização de entrada é válida por 90 dias no máximo a partir do cadastramento. Sua renovação ou cancelamento deverá ser solicitado ao Setor de Cadastros, 

Pinhais,  _____   de  ________________________de  200___.

IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO

NUMERO DE DIAS À TRABALHAR:

OBS: OBRIGATÓRIO COMPARECER À ADMINISTRAÇÃO, COM OS SEGUINTES DOCUMENTOS (ORIGINAIS) CITADOS ABAIXO E A FICHA PREENCHIDA CORRETAMENTE .

SERVIÇO À EXECUTAR:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

OBS: O RESPONSÁVEL deverá assinar o documento e as pessoas autorizadas deverão comparecer na Sede Administrativa (de 2ª a 6ª feira, das 8:30 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 hs.) 

Os cadastros serão liberados SOMENTE APÓS 24 HORAS DA DATA DE ENTRADA.

para cadastramento. Deverão estar portando os ORIGINAIS dos documentos acima citados e, na ocasião, serão fotografadas para confecção de crachás.

O(s) autorizado(s) deverá, ainda, apresentar seu RG na portaria para confirmação/ validação da entrada.

CIDADE:

mediante preenchimento de formulário próprio.

Assinatura do Responsável

(Proprietário ou Procurador)

3 - COMPROVANTE DE ENDEREÇO RESIDENCIAL EM NOME PRÓPRIO OU FILIAÇÃO

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL

AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA - CADASTRO FUNCIONAL

Quadra: ____________  Lote: ____________

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

BAIRRO 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
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ANEXO 03 

MÓDULO PADRÃO DE UTILIDADES 
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ANEXO 03 - A 

MÓDULO PADRÃO DE UTILIDADES 
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ANEXO 03 - B 

MÓDULO PADRÃO DE UTILIDADES 
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ANEXO 04 
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ANEXO 05 

MODELO OPCIONAL 

 

AUTORIZAÇÃO 

EXECUÇÃO DE MURO EM PARCERIA 

                      

 

 Eu, _____________________________, portador do CPF _________________ e 

RG__________________, proprietário(a) do Lote_____ Quadra_____ do mesmo 

RESIDENCIAL,  autorizo a construir o muro entre os nossos terrenos na linha de 

centro da divisa, isto é, muro com metade de largura para cada lado. 

Quanto ao pagamento, fica acordado, desde logo, que, por ocasião da construção 

de minha casa, será efetuado orçamento com meu empreiteiro do valor total do 

muro; quanto ao custo deste será dividido igualmente entre as partes, sendo 

compensados eventuais acréscimos. 

 

 

Pinhais,____ de_________de 20.... 

 

 

 

________________________       de acordo           ________________________ 

         (nome) - Proprietário                                                  (nome) – Vizinho        
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ANEXO 06 

                                                   

FAIXA DE SERVIDÃO 

CAIXA  DE  INSPEÇÃO 
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ANEXO 07  

 

AUTORIZAÇÃO 

        EXECUÇÃO PARA LOTE DE APOIO EM OBRA 

 

End.: Rua______________________________________ , nº_______  Quadra______ Lote______ 

  Proprietário:_____________________________________________________________________ 

 

Pelo presente instrumento, eu, _________________________________________, residente e 

domiciliado à Rua/Av. ______________________________nº______, complemento____________ ,  

 Na  cidade de ______________________titular do LOTE acima descrito, autorizo o Sr. 

(Sra.)__________________________________ residente e domiciliado à 

Rua/Av.________________ n°__________ complemento________________ , na cidade de 

________________________ a se utilizar do lote de minha propriedade para uso exclusivo para 

depósito de materiais durante a construção de seu imóvel, sita ao Lote______ da Quadra ______.  

Tal uso está subordinado às restrições constantes no REGULAMENTO DAS RESTRIÇÕES da 

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL. 

O autorizado compromete-se, a partir da assinatura deste Termo a recompor, nas condições originais, 

a área do Lote utilizado como “APOIO”, bem como o passeio de seu alinhamento, livre de quaisquer 

tipos de materiais, entulhos ou equipamentos que foram utilizados na OBRA. Declara, ainda, estar 

ciente que deverá promover um depósito financeiro a fim de garantir a plena reparação do lote, 

conforme constante no presente regulamento. 

Saliento ainda que, a qualquer tempo, poderei solicitar a devolução do Lote, o qual deverá ser 

desimpedido de imediato e entregue nas condições originais. 

Peço especial atenção para que não sejam danificadas as árvores existentes no Lote. 

E por estarem de comum acordo aos itens retro descritos, assinam este Termo de AUTORIZAÇÃO. 

 

Pinhais,____ de_________ de 20--. 

 

___________________________                                                     __________________________ 

   (nome) – Proprietário Autorizador                                                    (nome) – Proprietário Autorizado        
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ANEXO 08 

CENTRAL DE GLP 
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ANEXO 09 

AUTORIZAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ÁREA PÚBLICA 

 

Outorgante: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL 

Outorgado:..............................................................................  

Residência: ............................................................................. 

Área Pública:...........................................................................  

 

Por este instrumento particular, a OUTORGANTE, por seu Diretor de Segurança e Manutenção, 

confere ao OUTORGADO, acima qualificado, AUTORIZAÇÃO para integrar, visualmente, ao 

paisagismo de sua residência a área pública designada 

por............................................................................., na conformidade com o projeto aprovado pelo 

Departamento Técnico da ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE, comprometendo-se, em contrapartida, o 

OUTORGADO a: 

a) Assumir toda a responsabilidade técnica e financeira para manutenção e limpeza da área pública; 

b) Não promover qualquer modificação na topografia original da área pública, nem alterar sua 

destinação como bem público de uso comum; 

c) Não se utilizar da área pública nomeados como “Espaços Livres” para passagem de veículos 

e/ou pedestres ou para o desenvolvimento de qualquer atividade particular; 

d) não cercar a área pública, inclusive por meio de cercas-vivas; 

Esta AUTORIZAÇÃO é concedida em caráter precário, pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser 

renovada ou revogada a qualquer momento, a exclusivo critério da OUTORGANTE, tanto no caso de 

descumprimento das obrigações assumidas, como no caso de exigência do Poder Público Municipal, 

não cabendo ao OUTORGADO, em nenhuma hipótese, o direito de retenção ou de indenização, seja 

a que título que for. 

 

Pinhais, ____ de___________ de ________ . 

 

_______________________                                            _________________________ 

      OUTORGADO                                                       OUTORGANTE                         



40 

C:\Users\Leandro\Desktop\Nova pasta (5)\V02 Obras e Preservação Ambiental mai2007.doc 

ANEXO 10 

 

CORREÇÃO POR TALUDE 

FUNDOS DO LOTE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


