PROJETOS
A empresa designada para aprovação dos projetos residenciais
é a SHEKINAH SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL.

Os projetos serão analisados por uma equipe técnica a qual verificará
se o mesmo está de acordo com as normas do empreendimento.
(REGULAMENTO DAS NORMAS CONSTRUTIVAS E URBANÍSTICAS
DAS UNIDADES AUTÔNOMAS – CONDOMÍNIO BRISA NORTE).

O condômino deverá seguir os procedimentos abaixo:

Solicitar o boleto da taxa de aprovação do projeto pelo e-mail:
engenhariabrisas@gmail.com

Será enviado: boleto e check list com a documentação necessária
para a análise.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA ANÁLISE:
1 - Comprovante do pagamento do boleto;
2 - Nada consta da incorporadora. Solicitar pelo e-mail: atendimento@
gmpincorporação.com.br;
3 - Projeto arquitetônico (DWG e PDF) - contemplando todas as
especificações previstas no capítulo IV das Normas Construtivas;
4 - Levantamento topográfico - contemplando todas as especificações
previstas no capítulo IV das Normas Construtivas;

5 - ART ou RRT (anotação de responsabilidade técnica ou registro
de responsabilidade técnica) emitida pelo engenheiro civil/arquiteto
dos projetos e execução de arquitetura, elétrico, hidrossanitário e
estrutural;
6 - Certidão de Inteiro Teor do imóvel; ( teremos no inicio de maio,
caso contrário, não vamos exigir agora)
7 - Documento de aquisição/contrato do imóvel
ATENÇÃO: Somente após o envio de todos os documentos, iniciará a
análise do projeto.

ANÁLISE E REANÁLISE

1 - Todos os documentos do checklist de aprovação deverão ser
encaminhados no email engenhariabrisas@gmail.com para a devida
análise. Após o recebimento de todos os documentos acima descritos
será feita a análise em no máximo 15 (quinze) dias corridos.
2 - A resposta da análise será encaminhada no mesmo e-mail em que
foi solicitada a análise.
3 - Após o recebimento das devidas correções, a reanálise do projeto
por parte da equipe técnica será feita em no máximo 5 (cinco) dias
uteis (caso haja mais de uma reanálise o procedimento será o mesmo)
4 - Aprovado o projeto, o mesmo será carimbado de forma digital pela
área técnica e será encaminhado um Relatório de Análise/Reanálise
com a aprovação.
5 - Após a aprovação do projeto pelo CONDOMÍNIO o proprietário
deverá aprovar o projeto na prefeitura municipal e solicitar o alvará
de construção.
6 - O início das obras residenciais será permitido após o recebimento
do condomínio.

