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Em caso de realização de obra, reforma, instalação 
de cortina de vidro ou qualquer outro tipo de serviço 
no interior do apartamento deve-se primeiramente 
entrar em contato com a Administração para tomar 
ciência de todas as particularidades que envolvem 
esta operação. 
 
Abaixo segue alguns cuidados primordiais: 

1) Informar via e-mail ou por escrito detalhadamente o que será realizado para 
atendimento@atmosferarj.com.br; 

2) Apresentar projeto para análise e prévia aprovação, juntamente com a ART 
ou RRT assinada pelo responsável técnico da obra; 

3) Os dias e horários permitidos são: de segunda a sexta-feira das 09 às 17h, 
exceto feriados. 

4) A retirada de entulho é responsabilidade da unidade, o Condomínio não pos-
sui caçamba para o seu descarte. O morador deve contratar o aluguel de 
uma caçamba ou retirar o entulho em carro próprio e descartá-lo em local 
apropriado fora do condomínio. Em caso de aluguel de caçamba deve infor-
mar a ASSAPE pelo telefone 3325-0342 ou pelo e-mail 
assape@peninsulanet.com.br para que seja reservada uma vaga na Rua 
Aroeiras. 

5) Respeitar a tolerância de barulho não podendo ultrapassar 85 decibéis, além 
da Lei do Silêncio e o Regimento Interno; 

6) Não pode utilizar martelete; 
7) Manter elevador de serviço e halls limpos. No final da obra a Administração 

avaliará a necessidade de pintura ou recuperação de algo que possa ter sido 
danificado, sendo a responsabilidade da restauração do proprietário da uni-
dade que realizou a obra; 

8) Tanto a fachada interna quanto os halls têm um padrão, a Recepção e a 
Administração possuem esta informação. 

 
 

 
 

Estamos realizando a pintura dos halls sociais do bloco 4, em breve estaremos 
no seu bloco! 
 
OBS.: NÃO pintaremos o interior dos alisares e as respectivas portas dos apartamentos. 

VOU REALIZAR UMA OBRA EM MEU APARTAMENTO, 

COMO DEVO PROCEDER? 

PINTURA DOS HALLS SOCIAIS 


