
Guia  Concierge  de  Torres



Parabéns! 
Você  está  recebendo em mãos as 

chave s  do  se u  novo imóvel . 

Agora, é hora de cuidar bem dele! 

Ter um imóvel em Torres é uma experiência que sempre será excelente. E não dizemos 

isso da boca para fora: a paisagem natural e qualidade de vida que a cidade oferece 

mantêm o mercado imobiliário próspero e trazem mais tranquilidade aos seus dias.

Para orientar você a deixar o imóvel bem cuidado, seja nas altas temporadas ou durante 

o resto do ano, elaboramos esse guia com dicas de decoração, manutenção e primeiros 

passos após a compra.

Vamos lá?

EQUIPE INFINITY IMOBILIÁRIA DIGITAL.



Observação
Como especialistas em Torres, desenvolvemos parcerias com empresas, 

estabelecimentos e profissionais que oferecem os mais variados tipos 

de serviços. 

Indicamos com carinho todos eles, pois conhecemos e recomendamos 

os trabalhos realizados. E sempre que precisar, conte conosco para 

outras indicações.



Recebi  minhas 
chaves.  E  agora?



Ah, não esqueça: descarregar 

e desempacotar seus 

pertences já no novo imóvel 

é função da transportadora.

Entre em contato com uma transportadora que também embale suas coisas.  

A embalagem antecipada de móveis, eletrônicos e demais objetos deixa a 

carga bem protegida durante a viagem.

Tenha atenção aos pertences de maior valor, como jóias, documentos, obras 

de arte ou remédios, por exemplo. Mesmo protegidos pela apólice em casos 

de extravio, o recomendado é que você os leve com você durante a mudança.

Transportando seus bens:



Agende um horário especial com o síndico do seu novo condomínio para descarregar  

a mudança ou verifique com a construtora responsável qual o melhor dia. 

O ideal, na hora da mudança, é reservar um espaço exclusivo para o caminhão logo em 

frente ao imóvel para que o transporte de bens seja mais rápido.

Confirme, também, se não há outra mudança programada para o mesmo dia,  

a fim de evitar o congestionamento em elevadores de serviço ou escadas. 

Realizando a mudança:



Sugerimos que leve o memorial descritivo 

em mãos para ver se os materiais aplicados 

seguiram todas as especificações ou 

se o prometido pela construtora foi 

devidamente entregue. Verifique se 

os materiais e acabamentos descritos 

realmente fazem parte do imóvel, meça e 

teste móveis, eletrônicos...

Quando o imóvel é entregue ao proprietário, normalmente, passa por 

um processo de vistoria em conjunto com a construtora responsável pelo 

empreendimento. Nela, são observados possíveis problemas na estrutura 

ou de construção em instalações elétricas e hidráulicas.

A vistoria deve ser feita antes mesmo da ligação da energia elétrica, 

da instalação dos móveis ou dos testes nas instalações hidráulicas do 

imóvel. Aproveite esse momento para ver se não existem vazamentos, se 

disjuntores e tomadas funcionam bem, se os pisos têm caimento para 

ralos, entre outros. 

vistoria



Ao receber suas chaves, entre em contato com a CEEE  

(Companhia Estadual de Energia Elétrica), responsável  pela distribuição 

de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Você pode entrar em contato 

com um profissional pelo telefone, por meio de uma agência virtual ou 

ir pessoalmente à agência de Torres, que está localizada na Avenida Silva 

Jardim nº 111, entre os horários de 8h15 a 16h15.

Energia: CEEE
Solicite o pedido de ligação de energia e transferência de nome para a tarifa de luz. 

Para que os técnicos da CEEE tenham acesso ao seu apartamento (e, portanto, ao 

medidor de energia do seu imóvel), converse com responsáveis pela segurança e 

manutenção do condomínio e agende um horário para instalação. 

Lembre-se, também, de testar a voltagem antes de conectar equipamentos em 

pontos de luz. 

Telefone da CEEE (Companhia Estadual de Energia): 0800 721 2333

Agência virtual para pedido de ligação: https://servicos.ceee.com.br/PedidoLigacaoWeb 



Após a vistoria do seu imóvel, na qual você tem auxílio da Infinity em todas as etapas, 

entre em contato com a CORSAN. O atendimento é feito por telefone, gratuitamente,  

e está disponível por 24 horas todos os dias da semana.

Solicitada a vistoria, que deve ser realizada em até 10 dias, solicite ao cartório de registro 

de imóveis que envie documentos como matrícula do imóvel, atualização do cadastro 

imobiliário e o termo de transferência do IPTU ao escritório da CORSAN em até 30 dias.

Com a água instalada, verifique todas as torneiras, chuveiros e válvulas de descarga, além 

da presença do registro do imóvel e na caixa d’água. 

Água: CORSAN

Confirme, também, se não há outra mudança programada para o mesmo dia,  

a fim de evitar o congestionamento em elevadores de serviço ou escadas. 



A Infinity 

recomenda que 

possíveis fechaduras 

digitais e alarmes 

tenham suas senhas 

trocadas para a sua 

segurança.

Sabemos que, em termos de segurança, todo cuidado é pouco. Mesmo com a proteção 

que o condomínio oferece, é possível fazer a instalação de câmeras nos interiores dos 

ambientes ou nas sacadas. Mas, para isso, é preciso solicitar uma autorização escrita do 

síndico e ter atenção às exigências do empreendimento. 

Cada empresa responsável pela instalação de equipamentos CFTV tem um prazo e 

maneira de instalar, sendo esta responsável pela entrega final. Indicamos a Sosseg 

Alarmes, localizada na Rua José Osório Cabral, nº 530.

Equipamentos de segurança e CFTV

Sosseg Alarmes: (51) 3626-4001



pergunte  ao 
s índico



Informe-se sobre os processos, regras, direitos e deveres do seu condomínio. 

Isso inclui o melhor horário para realizar a mudança e fazer a instalação 

de móveis, os horários adequados para uso das áreas de lazer, salão de 

festas, playground, área fitness, até a presença de animais de estimação nos 

ambientes. 

Para garantir uma boa convivência com outros moradores e não ter 

problemas com horários, converse com o síndico responsável pelo 

condomínio. Escolhemos algumas das perguntas mais frequentes,  

feitas por novos proprietários de imóveis:

Quais os melhores 

horários para utilizar 

ambientes de lazer 

do condomínio, 

como salão de festas, 

playground, áreas 

gourmet, entre outros?

Animais de pequeno ou grande porte estão 

autorizados a circular, acompanhados do dono, em 

áreas comuns (como portaria, elevadores…)?

Quais as principais responsabilidades e deveres do 

síndico no condomínio?

Com que frequência são realizadas as reuniões entre 

moradores, porteiros e síndico?



Como funcionam as eleições para síndico no 

condomínio (e com qual frequência)?

Quais despesas do condomínio cabem ao proprietário do imóvel?

Menores de idade podem autorizar a entrada de visitantes?

Como proceder 

em casos de multa 

(extrapolar volume de 

som, etc.)?

Os moradores podem proibir que uma visita 

utilize a piscina?

Os visitantes têm os 

mesmos direitos que o 

condôminos quanto ao 

uso de áreas comuns?

O visitante pode usar a vaga na garagem para 

guardar o veículo?



decoração 
e  reforma



A decoração pode ser uma das partes mais divertidas em um imóvel. É, também, um 

dos momentos que mais exigem atenção e cuidado, principalmente em imóveis na 

planta ou imóveis novos que não estão decorados.

Antes de começar a planejar a decoração, anote as dimensões dos ambientes e demais 

espaços. Assim, evitam-se os transtornos durante a instalação dos móveis, bancadas, 

equipamentos elétricos, entre outros. Isso vale, também, para quem deseja alterar a 

decoração de um imóvel pronto para morar. 

Decoração
Observe se o local para a instalação 

não é passagem para tubulações 

elétricas ou hidráulicas, e evite perfurar 

paredes próximas às centrais de 

distribuição de energia. 

Tome muito cuidado com sifões e 

ligações flexíveis durante a instalação 

de armários que ficam sob bancadas 

de lavatórios de cozinha, pois as 

junções podem ser danificadas e 

causar vazamentos.



Ao decorar ou fazer instalações na sua residência, consulte sempre os responsáveis 

técnicos pelos projetos de decoração ou instalação, que podem avaliar fatores como 

estabilidade, segurança, conforto, entre outras decorrências da mudança. 

A participação deles é extremamente necessária para que sua decoração não tenha 

problemas posteriores e para que a manutenção não complique sua vida. 

Profissionais especializados
Lembre-se: alguns serviços levam 

tempo para serem realizados. 

Portanto, quanto antes você entrar 

em contato com o profissional, 

melhor. Assim, você tem mais tempo 

para planejar seu mobiliário e instalar 

eletrodomésticos de acordo com as 

medidas do seu imóvel.



Ao planejar uma reforma no imóvel, é obrigatório obter autorização para tal. Alterar as 

características originais do imóvel pode causar a perda de garantia e afetar sua estrutura, 

bem como unidades vizinhas e o sistema do edifício ou residência isolada.

Isso vale para imóveis na planta e os recém entregues. Qualquer reforma que envolva 

quebra de paredes ou demais estruturas de um imóvel requer a autorização da 

construtora para não apresentar riscos à sua segurança. 

Ah, e antes de fazer qualquer modificação na sua nova propriedade, verifique se os 

profissionais que vão realizar a reforma são tecnicamente habilitados.

Vai reformar o imóvel? No caso dos imóveis prontos, a autorização deve ser solicitada ao síndico.

Lembre-se: de acordo com o projeto de cada construtora, não é possível reformar 

fachadas, janelas, terraços ou demais posicionamentos e acabamentos que fazem 

parte da estrutura do condomínio sem aprovação prévia. 



Precisando de dicas de 
profissionais em Torres? 
Conhecemos alguns 
que podem te ajudar bastante!

Indicações de empresas para móveis planejados:
• Móveis Centenarte (51) 3605-2300 - R. José Antônio Aranha, nº 160.

• Movelart Móveis (51) 981053380 - R. Zeferino Bondan, nº 210.

Indicações de empresas para decoração:
• Lithos Arquitetura (51) 36644715 - R. Joaquim Pôrto, nº 657-301, Centro de Torres.

• Arquiteta Andressa Righetto (48) 999297273 



Manutenção do  seu  
patrimônio  na  praia

Para manter o seu imóvel de praia sempre aconchegante e 

agradável, é preciso dar uma atenção especial ao que tem 

dentro dele: com a maresia e umidade, as paredes, pisos, móveis 

e objetos pessoais têm mais chances de estragar, caso sejam 

deixados de lado. 

Mas, não se preocupe: a manutenção é fácil e você pode  

azê-la com dicas bem simples.



A umidade é muito comum em cidades do litoral, principalmente, por causa da maresia 

e do clima mais quente. 

Quando chega o momento de fechar a casa para ir embora, no caso de quem prefere 

aproveitá-la apenas nas férias ou feriados, a circulação dos ambientes internos diminui e, 

por isso, as chances de criar mofo são grandes (ou quase sempre inevitáveis).

Para se livrar do mofo, procure arejar todo o imóvel de praia sempre que estiver nele. 

Outra forma de prevenção é fazer um check-up sempre que estiver no imóvel para 

identificar possíveis infiltrações, goteiras, canos furados e telhas quebradas que agravam 

o problema com fungos.

Evite o mofo



Móveis e eletrodomésticos como sofás, máquina de lavar, geladeira, fogão, micro-

ondas, quando expostos às substâncias trazidas pelos ventos litorâneos, podem acabar 

enferrujando.

Para protegê-los, limpe bem todas as suas partes e, ao ir embora, cubra-os com 

capas de tecido (de preferência com tramas bem fechadas para não entrar nenhuma 

poeirinha indesejada). 

Não deixe seus móveis expostos ao sol ou em locais que 

possam receber chuva: eles devem estar em locais secos 

e, de preferência, bem arejados.

Cuide do seu mobiliário
Lembre-se: para fazer a manutenção do seu imóvel 

de praia, visite-o periodicamente ou entre em 

contato com um profissional de limpeza para manter 

tudo limpinho e arejado. 

Profissional de limpeza:  
Simone Ramirez - (51) 998243908



Lembre-se de guardar esse manual com carinho. A tentação de 

colocá-lo em uma gaveta pode ser grande, mas não esqueça que ele 

existe para ajudar você e sua família sempre que necessário. 

Se você leu todo o material e não encontrou as respostas que 

precisava, conte sempre com o atendimento da nossa equipe!

Guarde-me com carinho!



Para abastecer o seu repertório sobre Torres, a equipe da Infinity Imobiliária Digital 

criou uma série de vídeos informativos chamada Descubra Torres. Publicamos, todas 

as semanas, dicas de atividades para fazer, locais para conhecer, restaurantes para 

saborear o melhor da gastronomia e curiosidades sobre a história do litoral gaúcho.

Você pode conferir todo esse conteúdo 

– que pode te dar muitas ideias do que 

fazer em Torres – em nosso canal do 

YouTube e em nossas redes sociais. 

Prometemos manter você sempre 

atualizado, combinado?

Você já descobriu tudo o que 
Torres tem a te oferecer?

@infinityimobiliariadigital

@infinityimobiliariadigital

@imobiliariainfinitytorres






