
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL PUERTO MONTT 
 

 

 

NBS – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO PUERTO MONTT LTDA., estabelecida na 

Rua João Pio Duarte Silva, município de Florianópolis (SC), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

18.662.894/0001-40, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. EDUARDO 

BRILLINGER NOVELLO, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 030.261.569-57 e RG 

2.548.570 SSP/SC, residente e domiciliado em Florianópolis (SC), incorporadora do Residencial 

PUERTO MONTT, estabelece o presente Memorial Descritivo, aplicável para as unidades 

residenciais que farão parte do edifício. 
 

CARACTERÍSTICAS DO TERRENO 

 

O Edifício será construído sobre um terreno com área de 1.207,40m², situado na Rua Iano, 

Barreiros, município de São José (SC), com frente de 47,155m, lado direito com 25,235m, lado 

esquerdo com 25,420m, fundos com 47,563m, matriculado sob o nº 118.896 do livro 02-RG, do 

Ofício de Registro de Imóveis de São José (SC). 

 

DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 

 

O Edifício Residencial PUERTO MONTT será construído conforme projeto aprovado na 

Prefeitura Municipal de São José em 04/03/2015, no processo 086/2015, alvará de construção nº 

134/2015, fls. 89, livro 10, emitido em 21/05/2015, e incorporação registrada no Ofício de 

Registro de Imóveis de São José, no R.8 da matrícula 118.896, sendo constituído por 13 (treze) 

pavimentos, e conterá 58 apartamentos, 71 vagas de garagem e 10 hobbybox. Dentro da área 

comum, o Edifício terá salão de festas com espaço gourmet, bicicletário, sala de recreação 

coberta, área de lazer descoberta e piscina com deck. 
 

 

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA EDIFICAÇÃO 

 

 

1.1. CONSTRUÇÃO: 

 

O Edifício será construído em obediência às Normas Brasileiras, com boa técnica construtiva e 

em conformidade com os projetos e plantas aprovados pela Prefeitura Municipal de São José. A 

estrutura será de concreto armado e as paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos. 

 

1.2. FACHADA: 

 

A fachada obedecerá aos exigentes requintes da arquitetura moderna, com linhas harmoniosas 

compostas com materiais de revestimentos, tudo de acordo com a indicação em projetos e 

perspectivas elaboradas. A fachada da torre será executada com pintura, a qual terá detalhes em 

pastilhas e/ou cerâmica. A pintura será executada com textura quartzo e tinta acrílica, nas cores 

cinza, marrom escuro e branco, conforme perspectiva. Na fachada frontal externa do pavimento 



 

 

2 

 

térreo e subsolo, serão utilizados materiais de durabilidade como pedras, cerâmica, madeira e/ou 

pintura, conforme perspectiva.   

 

1.3. PAREDES: 

 

As paredes serão de alvenaria de tijolos cerâmicos, tanto para as paredes externas quanto para as 

internas. 

 

1.4. ESTRUTURA: 

 

A estrutura do edifício será executada conforme preconiza o projeto específico, com estruturas 

em concreto armado, lajes maciças e nervuradas com EPS, contemplando a solução mais 

adequada para proporcionar total segurança e qualidade para os componentes da edificação. 

 

1.5. FUNDAÇÕES: 

 

As fundações serão realizadas de acordo com as soluções propostas no projeto específico, 

elaborado de acordo com a demanda de carga do empreendimento e as características do solo do 

terreno. As fundações são profundas, com estacas escavadas de concreto, realizadas por meio de  

hélice contínua. 

 

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

 

As instalações elétricas do Edifício serão compostas por tomadas de corrente, pontos de luz e 

entrada geral. Suas localizações nas dependências, bem como dimensionamento, execução, e 

outras características obedecerão ao projeto elétrico específico elaborado conforme ABNT. As 

luminárias deverão ser adquiridas e instaladas pelo comprador. 

 

1.7. INSTALAÇÃO TELEFÔNICA, TRANSMISSÃO DE DADOS E ANTENA: 

 

O edifício será dotado de tubulação para telefone, cabo de dados e cabo de antena coletiva. 

Nesse sentido, os apartamentos terão um ponto de chegada para o cabeamento de telefone, 

antena e cabo de transmissão de dados na sala, e um ponto em cada um dos dormitórios. A 

incorporadora somente passará fio para telefone na tubulação. Os fios para dados e antena serão 

de responsabilidade do comprador. 

 

1.8. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E DE INCÊNDIO: 

 

As instalações hidrossanitárias serão executadas de acordo com projeto específico aprovado pela 

Prefeitura Municipal de São José, executado com observância integral das normas da ABNT. 

Destaca-se, do projeto, que o edifício contará com: 

1.8.1. Medidores individuais de vazão d’água para cada apartamento; 

1.8.2. Tubulação de água quente para cada apartamento, com ponto na cozinha e nos banheiros 

(lavatório e chuveiro de cada BWC). 

 

1.9. TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO: 

 

Os apartamentos serão dotados de infraestrutura para instalação de ar condicionado split. A 

execução de tal infraestrutura obedecerá aos critérios estabelecidos nas normas técnicas, com 
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tubulação embutida na laje, contrapiso ou paredes, ou no teto do apartamento, acima do forro. Os 

pontos serão colocados no local julgado pela Incorporadora como mais adequado para o 

funcionamento das máquinas. 

 

2. DOS PAVIMENTOS 

 

2.1. 1º PAVIMENTO (2º Subsolo) 

 

O 1º pavimento abrigará portão de acesso as garagens, 24 (vinte e quatro) garagens, circulação 

das mesmas, cisterna, bombas, bicicletário, depósito temporário de lixo, 1 (um) hobby box, 

acesso aos elevadores e escadaria para o pavimento superior. 

 

2.2. 2º PAVIMENTO (1º Subsolo) 

 

O 2º pavimento abrigará portão de acesso as garagens, 28 (vinte e oito) garagens, circulação das 

mesmas com grelha de ventilação, 1 (um) hobby box, hall, lavabo, acesso para pedestres e 

deficientes, área de infiltração externa, área externa para contentores de lixo, acesso aos 

elevadores, escadaria de acesso a garagem inferior e escadaria com antecâmara para o pavimento 

superior. 

 

2.3. 3º PAVIMENTO (Pilotis) 

 

O 3º pavimento abrigará portão de acesso as garagens, 19 (dezenove) garagens, circulação das 

mesmas com grelha de ventilação, escadaria com antecâmara para os pavimentos superiores e 

inferiores, elevadores, 8 (oito) hobby Box, 3 (três) lavabos (sendo 1 deles adaptado para 

deficientes), salão de festas (lazer coberto), sala de recreação coberta, lazer descoberto, piscina 

com deck, zeladoria com BWC, central de GLP. 

  

2.4. 4º ao 12° PAVIMENTO  (1º ao 9º Andar) - PAVIMENTO TIPO 

 

Cada pavimento tipo do edifício abrigará 6 (seis) apartamentos por andar, tipos 1 a 6, circulação 

comum de acesso aos apartamentos de cada andar, elevadores e escadaria com antecâmara. 

 

2.5. 13° PAVIMENTO  (10º Andar) 

 

Abrigará 4 (quatro) apartamentos, tipos 7 a 10, circulação comum de acesso aos apartamentos do 

andar, elevadores e escadaria com antecâmara. 

 

2.6. ÁTICO 

 

O ático do edifício abrigará casa de máquinas, reservatório superior de água e telhados. 

 

 

3. MATERIAIS 

 

 

3.1 PARTES PRIVATIVAS 
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3.1.1. Vagas de Garagem: O piso de todas as vagas de garagens do edifício será de cimento 

alisado, acabamento rústico (pintura diretamente sobre concreto sem massa corrida ou 

regularização da superfície). O teto ficará em concreto aparente. 

 

3.1.2. Apartamentos: As dependências dos apartamentos terão as seguintes características: 

 

3.1.2.1. Sala de Estar/Jantar: As paredes da sala de estar/jantar serão compostas de massa 

corrida ou massa fina (calfinado) sobre reboco (a critério da Incorporadora) e pintura acrílica 

bege fosca. O piso será porcelanato 60x60cm. O teto será em gesso liso pintado na cor branca. 

Nos locais onde houver passagem de vigas, o teto será rebaixado com gesso. 

 

3.1.2.2. Cozinha: Na cozinha, a parede que faz divisa com outro apartamento ou com área 

comum do condomínio será terá azulejos tipo “A” até o teto. No restante das paredes, será usada 

massa corrida ou massa fina (calfinado) sobre reboco (a critério da Incorporadora). A pintura 

será realizada com tinta epóxi bege na parede onde localizados os pontos de água e esgoto, e 

tinta acrílica bege fosca nas demais. O piso será porcelanato 60x60cm. O teto será em gesso liso 

pintado na cor branca. Será deixado ponto para água fria, água quente e esgoto. Caberá ao 

comprador a aquisição e instalação da cuba e do móvel para a cozinha.  

 

3.1.2.3. Dormitórios: Os dormitórios terão paredes com acabamento em massa corrida ou massa 

fina (calfinado) sobre reboco (a critério da Incorporadora) e pintura acrílica bege fosca. O piso 

será em laminado de madeira ou vinílico (PVC), a critério da Incorporadora, que definirá 

também o modelo do material escolhido. 

 

3.1.2.4. Sacadas: As sacadas terão piso em porcelanato ou cerâmica antiderrapante tipo “A”, a 

critério da incorporadora. O teto terá forro rebaixado de gesso liso pintado branco. Será deixado 

ponto de água fria e esgoto para instalação de pia e bancada de granito, que serão instalados pela 

construtora. A sacada terá churrasqueira a carvão com exaustão através de ventilação natural. As 

paredes terão textura quartzo e tinta acrílica, cujas cores obedecerão às perspectivas da fachada 

do edifício. 

 

3.1.2.5. Banheiros/WC: Os banheiros serão compostos por piso cerâmico ou porcelanato 

antiderrapante, a critério da Incorporadora. As paredes terão azulejos tipo “A” até o teto. O teto 

terá forro de gesso pintado branco. O aparelho sanitário (vaso) será de louça branca. Os 

banheiros terão pontos para água quente e fria, para o chuveiro e para o lavatório. A bancada, 

metais, pia e o armário deverão ser adquiridos e instalados pelo comprador. Na parede de box 

existirão dois registros de pressão, um para água quente e outro para água fria. Será deixada 

tampa cega no box de cada banheiro, para instalação de tomada para chuveiro elétrico, caso seja 

de interesse do adquirente. A ducha deverá ser adquirida e instalada pelo comprador. 

 

3.1.2.6. Área de serviço: A área de serviço terá piso cerâmico ou porcelanato antiderrapante, a 

critério da Incorporadora. A parede que faz divisa com outro apartamento ou com área comum 

do condomínio será terá azulejos tipo “A” até o teto, no restante as paredes serão pintadas com 

tinta epóxi bege. O teto será rebaixado em gesso pintado branco. Será instalada torneira para 

água fria e será deixado ponto de água fria e esgoto para máquina de lavar roupa, sendo que os 

respectivos equipamentos, inclusive o tanque, serão de responsabilidade do comprador. 

 

3.1.2.7. Esquadrias:As esquadrias dos apartamentos terão as seguintes características: 
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a) Portas internas: Serão constituídas por marcos de madeira ou poliestireno e folhas 

laminadas semiocas para pintura ou verniz. Se a opção for de pintura, as portas serão 

pintadas com duas “demãos” de tinta esmalte sintético branco. As fechaduras serão 

cromadas, e as dobradiças serão de ferro, cromadas; 

 

b) Portas externas: Serão idênticas às internas porém maciças, e com fechaduras com 

cilindro; 

 

c) Janelas e portas das varandas e terraço: Serão todas em alumínio anodizado com 

pintura eletrostática na cor branca. As janelas dos dormitórios terão persianas na cor 

branca. As portas janelas de dormitórios e sacadas serão em folhas de correr, 

somente com vidro. Os vidros serão lisos, planos e transparentes, com espessura 

adequada para cada tamanho. Nas instalações sanitárias, os vidros serão tipo fantasia. 

 

3.2. PARTES COMUNS: 

 

3.2.1. 2º Subsolo: No 1º pavimento, o piso das vagas de garagem, das circulações das vagas de 

garagem, da circulação, dos hobby box e da área dos contentores será em cimento alisado, 

acabamento rústico. O piso do bicicletário será em cerâmica antiderrapante. O teto será em 

concreto aparente, com pintura acrílica branca direta sobre o concreto; a critério da 

incorporadora, poderá ser aplicada textura quartzo. Nos pilares e em paredes de blocos, será 

executada pintura acrílica branca diretamente sobre o concreto; a critério da incorporadora, 

poderá ser aplicada textura quartzo. Onde existirem paredes de tijolo cerâmico, será executado 

reboco e pintura com tinta acrílica, sem regularização de superfície ou acabamento. 

 

3.2.2. 1º Subsolo: No 2º pavimento, o piso das vagas de garagem, das circulações das vagas de 

garagem (onde não exista grelha de ventilação) e dos hobby box será em cimento alisado, 

acabamento rústico. O teto será em concreto aparente, com pintura acrílica branca direta sobre o 

concreto; a critério da incorporadora, poderá ser aplicada textura quartzo. Nos pilares e em 

paredes de blocos, será executada pintura acrílica branca diretamente sobre o concreto; a critério 

da incorporadora, poderá ser aplicada textura quartzo. Onde existirem paredes de tijolo cerâmico, 

será executado reboco e pintura com tinta acrílica, sem regularização de superfície ou 

acabamento. O piso externo até a porta do hall de entrada será em material antiderrapante, 

adequado ao fluxo de pessoas no local. O piso do hall do Edifício e do acesso aos elevadores será 

em porcelanato 60x60cm ou piso vinílico (PVC), a critério da incorporadora. O piso do lavabo 

será em cerâmica antiderrapante. O teto do hall, do acesso aos elevadores e do lavabo será em 

forro rebaixado em gesso e pintura acrílica, com cores designadas pela Incorporadora. As 

paredes do Hall do Edifício, do acesso aos elevadores e do lavabo serão em massa fina ou massa 

corrida sobre reboco e tinta acrílica em cores designadas pela Incorporadora. A critério da 

Incorporadora, o revestimento poderá ser substituído por madeira, pedras, cerâmica ou outro 

revestimento mais adequado ao local. 

 

3.2.3. Pilotis: No pavimento pilotis, o piso das vagas de garagem, do acesso as vagas de garagem 

(onde não exista grelha de ventilação) e dos hobby Box será em cimento alisado, acabamento 

rústico. O teto das garagens e dos hobby box será em concreto aparente, com textura quartzo e 

pintura acrílica branca direta sobre o concreto. Nos pilares e em paredes de blocos, será 

executada pintura acrílica branca diretamente sobre o concreto; a critério da incorporadora, 

poderá ser aplicada textura quartzo. Onde existirem paredes de tijolo cerâmico, será executado 

reboco e pintura com tinta acrílica, sem regularização de superfície ou acabamento. Na zeladoria 
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e respectivo WC, o piso será cerâmico. Na circulação e nos demais lavabos, o piso será cerâmico 

ou porcelanato, a critério da incorporadora. As duas recreações cobertas terão piso porcelanato 

polido 60x60cm ou piso vinílico (PVC), a critério da construtora. Na recreação descoberta, o 

piso será antiderrapante. Ao redor da piscina, será feito deck de madeira com guarda-corpo. Os 

tetos das áreas internas (não incluindo as garagens) serão com forro rebaixado em gesso, e 

pintura acrílica, em cores designadas pela Incorporadora. As paredes serão em massa fina ou 

massa corrida sobre reboco (a critério da Incorporadora) e tinta acrílica em cores a serem 

escolhidas pela Incorporadora conforme projeto de decoração. Nas escadarias e antecâmara, o 

piso será em concreto com pintura antiderrapante, e nas paredes e teto, a pintura será realizada 

diretamente sobre os blocos de concreto, com textura quartzo e pintura acrílica branca, 

acabamento rústico. Todos os espaços de recreação serão entregues mobiliados e decorados pela 

Incorporadora, conforme definido por ela. 

 

3.2.3.1. Circulação das vagas de garagem: O piso das circulações das vagas de garagem será em 

cimento alisado, acabamento rústico. O teto será em concreto aparente e pintura acrílica branca 

direta sobre o concreto; a critério da incorporadora, poderá ser aplicada textura quartzo. Nos 

pilares e em paredes de blocos, será executada pintura acrílica branca diretamente sobre o 

concreto; a critério da incorporadora, poderá ser aplicada textura quartzo. Onde existirem 

paredes de tijolo cerâmico, será executado reboco e pintura com tinta acrílica, sem regularização 

de superfície ou acabamento. 

 

3.2.3.2. Espaços de recreação: Os espaços de recreação serão divididos em salão de festas e 

recreação infantil. O salão de festas contará com espaço gourmet, área para convivência e 

churrasqueira a carvão, e será entregue mobiliado e decorado pela Incorporadora. A recreação 

infantil também será entregue mobiliada e decorada pela Incorporadora, sendo que o piso de 

ambos será em porcelanato polido 60x60cm ou piso vinílico (PVC), a critério da incorporadora, 

paredes em massa fina ou massa corrida (a critério da Incorporadora) sobre reboco e pintura 

acrílica nas cores designadas pela Incorporadora, podendo as paredes, a critério da 

Incorporadora, serem revestidas por outros materiais como madeira, pedra, cerâmica, 

porcelanato etc. O teto será rebaixado em gesso. 

 

3.2.3.3. Área de recreação descoberta: Na área de recreação descoberta, destinada ao lazer, o 

piso será de material antiderrapante, e onde constar existência de área de infiltração, será 

colocada grama natural ou artificial. 

 

3.2.3.4. Área da piscina/deck: A área em volta da piscina será revestida por deck de madeira na 

altura da borda da piscina. A piscina será de fibra ou concreto com pastilhas, a critério da 

Incorporadora, de acordo com a possibilidade do local. 

 

3.2.4. Pavimento tipo: No pavimento tipo, a circulação será com piso cerâmico tipo “A”, ou 

porcelanato fosco, a critério da Incorporadora. Paredes e teto serão executados com textura 

quartzo, massa fina ou massa corrida sobre reboco e tinta acrílica, em cores designadas pela 

Incorporadora. Se necessário rebaixamento de teto nas circulações, o mesmo será de gesso liso, 

com pintura acrílica branca. Nas escadarias e antecâmara, o piso será em concreto com pintura 

antiderrapante, e nas paredes e teto, a pintura será realizada diretamente sobre os blocos de 

concreto, com textura quartzo e pintura acrílica branca, acabamento rústico.  

 

4. DIVERSOS 
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4.1. O edifício será entregue com porteiro eletrônico instalado. 

 

4.2. A pintura externa será feita com tinta acrílica. 

 

4.3. O edifício terá armazenamento central de gás, com ponto para tomada de gás na cozinha e 

área de serviço de cada apartamento. 

 

4.4. O edifício será entregue com infraestrutura (tubulação) para instalação de monitoramento 

por imagem (câmeras de circuito interno) ou sistema de alarme. A fiação e os equipamentos 

deverão ser adquiridos e instalados pelo condomínio (proprietários dos imóveis), caso assim 

delibere. 

 

4.5. Todos os móveis e equipamentos como geladeiras, fogões, balcões, mesas, camas, sofás etc., 

constantes nas perspectivas e plantas promocionais das unidades autônomas e áreas comuns são 

meramente ilustrativas. Qualquer equipamento ou móvel constante nas plantas e perspectivas de 

qualquer tipo de unidade e que não estão identificados neste memorial descritivo como sendo de 

responsabilidade do incorporador não constituem responsabilidade da incorporadora e não fazem 

parte do contrato de aquisição do imóvel. A incorporadora somente será responsável pelo 

mobiliário e decoração dos ambientes descritos neste Memorial. 

 

4.6. Todas as marcas dos materiais e respectivas cores e acabamentos serão designadas e 

determinadas pela Incorporadora, sendo que deverão seguir as especificações mínimas 

determinadas pela ABNT. 

 

4.7. Os aquecedores de água deverão ser adquiridos pelos compradores, com vazão conforme 

projeto. 

 

4.8. Os pavimentos garagens e pilotis poderão ser alterados em função do projeto estrutural a ser 

executado. 

 

 

Florianópolis, 30 de março de 2016. 

 

 

________________________________________________________________ 

NBS – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO PUERTO MONTT LTDA. 

  

 

 

_______________________________________________________________ 

PROMISSÁRIO COMPRADOR 

 


