




Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta das 8h 
às 12h e das 14h às 18h e aos sábados das 8h às 12h.

Gerência Administrativa (imobiliaria@preservil.com.br)

• Negociação de valores do aluguel/reajustes;

• Reclamação, sugestão ou elogio.

Atendimento (atendimento@preservil.com.br)

• Assuntos relativos a pagamento de taxas e encargos 
locatícios, tais como IPTU, EMBASA, COELBA e condomínio;

• Segunda via de boleto;

• Informações sobre imóveis para locação;

• Dúvidas em geral.

Serviços (servico@preservil.com.br)

• Toda e qualquer solicitação de reparos ao imóvel, bem como 
verificação de orçamentos necessários.

Vistoria (vistoria@preservil.com.br)

• Contestação de vistoria;

• Agendamento da vistoria de saída.

Condomínios (condominio@preservil.com.br)

• Dúvidas acerca das taxas de condomínio.

DEPARTAMENTOS DA EMPRESA,
CONTATOS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Caso prefira, o Locatário 
poderá entrar em contato 
conosco através do site 
www.preservil.com.br ou 
pelo telefone (75) 3281 5525.
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Juntamente com as chaves, a PRESERVIL entregará ao 
Locatário o Contrato de Locação devidamente assinado, o 
laudo de vistoria e o presente Manual do Locatário.

Recomendamos que no momento da ocupação do imóvel o 
Locatário realize os seguintes procedimentos:

• Verificar se o relatório de vistoria está de acordo com o 
imóvel entregue;

• Efetuar a troca dos segredos das fechaduras externas;

• Abrir os registros de água e ligar a chave geral de energia;

• Verificar se a voltagem da rede elétrica do imóvel é a mesma 
de seus aparelhos (fique atento, pois a voltagem em Paulo 
Afonso pode variar de acordo com o bairro, existindo residências 
com as duas voltagens);

• Testar as tomadas, válvulas de descargas, fechaduras, 
torneiras, chuveiros, e se houver algum problema relatar 
urgentemente para a PRESERVIL;

• Caso more em prédios ou condomínios, informar-se com o 
zelador ou gestor do condomínio sobre os horários para 
colocação do lixo na lixeira do prédio.

ENTRADA NO IMÓVEL
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COELBA E EMBASA

De posse do Contrato de Locação 
o Locatário deve procurar as 
concessionárias – COELBA e 
EMBASA – para realizar a 
mudança de titularidade.

COELBA E EMBASA

De posse do Contrato de Locação 



O laudo de vistoria é o documento entregue 
anexo ao Contrato de Locação, onde consta a 
descrição do imóvel e suas reais condições de 
conservação, bem como seus acessórios. 

O laudo de vistoria servirá para atestar o estado 
em que se encontrava o imóvel no momento da 
locação. 

O Locatário deve, ao final da locação, 
entregar o imóvel nas mesmas condições 
descritas no laudo de vistoria inicial.

Além da vistoria, a PRESERVIL fotografa todos 
os ambientes e acessórios dos imóveis 
locados, facilitando assim qualquer dúvida 
posterior.

 

O aceite e o recebimento sem a contestação do 
laudo faz presumir a veracidade desse.

LAUDO DE VISTORIA
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Havendo divergências o Locatário 
tem um prazo de 15 (quinze) dias 
para contestar por escrito a 
vistoria. A contestação poderá ser 
protocolada em nossa sede ou 
através do e-mail 
vistoria@preservil.com.br. 



O pagamento do aluguel deverá ser efetuado através de boleto bancário, que será 
entregue na sede da PRESERVIL. Caso seja conveniente o boleto poderá ser 
encaminhado por e-mail. 

Contudo, se o Locatário ainda não tiver recebido o boleto, o pagamento do aluguel 
deverá ser efetuado na sede da PRESERVIL ou via depósito bancário.

A segunda via do boleto poderá ser solicitada através do e-mail 
atendimento@preservil.com.br e na sede da PRESERVIL. 

Caso o Locatário efetue o pagamento de aluguel através de depósito em conta corrente 
da empresa, esse deverá ser identificado, evitando assim inconvenientes.

PAGAMENTO DO ALUGUEL
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O IPTU, o condomínio, as faturas de energia, água e esgoto, 
entre outros encargos locatícios são de inteira responsabilidade 
do Locatário.

Os reajustes são anuais com base no IGP-M, o Índice Geral de 
Preços do Mercado. Em conformidade com o Art. 19 da Lei do 
Inquilinato, é facultado ao Locador requerer após 03 (três) anos 
revisão do contrato de aluguel. 

ENCARGOS LOCATÍCIOS



O Locatário deve cuidar do imóvel como se dele fosse, sendo o proprietário 
responsável por vícios ocultos e defeitos preexistentes no imóvel. Depois de 
recebido o imóvel e aceitas as condições da vistoria, a manutenção do imóvel 
ficará a cargo do Locatário. No andamento da locação podem ocorrer alguns 
problemas que necessitem de reparos e/ou manutenção causados pelo desgaste 
natural e pelo próprio uso do imóvel, seja ele normal ou intenso. A execução desses 
reparos são de inteira responsabilidade e pagamento do Locatário.

Aqui estão alguns exemplos de quando a manutenção é de responsabilidade do 
Locatário:

• Manutenção das torneiras, registros, válvulas etc.;

• Conserto de vazamento na instalação hidráulica (troca do reparo) ou descarga, 
sifões (pia, tanque) ou flexíveis (vaso, chuveiro), torneiras em geral, desde que não 
envolva reparos estruturais;

• Reparos em tomadas, interruptores, fusíveis, fechaduras;

• Manutenção da cobertura do telhado, desde que não envolva reparos estruturais;

• Manutenção e limpeza de caixas d’agua e calhas;

• Desentupimento de vasos sanitários, ralos, pias, caixa de gordura e esgoto;

• Conserto em portões, interfones, alarmes;

• Conserto de pintura e piso;

• Manutenção de piscinas e área de lazer da casa, quando presente;

• Conserto dos acessórios quebrados durante o uso do imóvel.

MANUTENÇÃO

6



Nenhuma benfeitoria deverá ser realizada sem a 
prévia autorização da PRESERVIL. O imóvel 
deverá ser entregue nas mesmas condições do 
início da locação.

Caso o reparo necessite de quebra de paredes, 
pisos ou consertos estruturais nas partes elétricas, 
hidráulicas, alvenaria ou telhado, este será de 
responsabilidade do proprietário do imóvel, salvo se 
o dano tiver sido ocasionado pelo mau uso do 
Locatário.

Se o Locatário possuir animal de grande porte no 
quintal, será obrigatória a pintura dos muros e 
paredes externas, bem como deixar a grama em 
ordem.

MANUTENÇÃO

7



Telhados e Calhas

Durante o período de chuvas cabe ao 
Locatário fazer a prevenção de entupimentos, 
por meio de revisão no telhado, limpeza de 
calhas, ductos de esgoto fluvial, evitando 
assim aborrecimentos decorrentes de 
eventuais vazamentos e infiltrações.

Caixa de gordura

Limpar periodicamente as caixas de gordura, 
inspeção e sabão pelo menos a cada trinta 
dias removendo todo o detrito acumulado.

Vaso sanitário

Não jogar objetos no interior do vaso sanitário, 
como papel higiênico, absorvente, entre 
outros.

Caixas d’água

Recomenda-se que a limpeza da caixa d’água 
seja realizada a cada 06 (seis) meses.

Piscina

Os fabricantes de piscinas, construtores e 
técnicos na área não recomendam que a 
piscina seja esvaziada, visto que podem 
ocorrer deformações e rachaduras em sua 
estrutura.  Deve-se evitar o acumulo de 
detritos na água da piscina, pois traz grandes 
risco a saúde pública.

RECOMENDAÇÕES
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Para a devolução do imóvel o Locatário deverá cumprir todas 
as exigências abaixo elencadas:

1) Enviar aviso por escrito 30 (trinta) dias antes de desocupar 
o imóvel (art. 06 da Lei 8.245/01); 

2) Devolver o imóvel em conformidade com o laudo de vistoria 
de entrada;

3) Quitar o aluguel até o imóvel ficar conforme a vistoria de 
entrada e as chaves serem entregues na administração;

4) Trazer os desligamentos da energia – COELBA, e  água – 
EMBASA (consumo final pago);

5) Trazer a declaração de quitação de todos os débitos de 
condomínio, se existentes;

6) Realizar vistoria de saída. A vistoria será agendada após a 
entrega das chaves com todos os documentos.

SAÍDA DO IMÓVEL
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As presentes providências estão 
de acordo com a Lei do Inquilinato 
(8.245/91).



1) O que é caução?
Caução não é aluguel. A caução serve como 
uma garantia para que o Locador não tenha 
prejuízos no caso de inadimplência do 
Locatário, bem como serve para dar 
segurança ao proprietário no caso de 
qualquer dano causado pelo Locatário.

2) O que é contestação de vistoria?
É o instrumento pelo qual o Locatário irá 
informar acerca das divergências 
encontradas no laudo de vistoria de entrada 
elaborado pela PRESERVIL.

3) Posso furar a parede para instalar 

meu armário?
Pode, contudo destacamos que uma vez o 
azulejo seja perfurado deverá ser reposto por 
outro idêntico quando da entrega do imóvel. 
Sempre atentar para o canos hidráulicos e 
elétricos.

4) Por que meu contrato é de 36 

meses?
É a única condição que o legislador permitiu 
ao locador para requerer o despejo por 
denúncia vazia. Ressalto que a PRESERVIL 
isenta o Locatário da obrigação de pagar a 
multa caso ele ocupe o imóvel por mais de 12 
(doze) meses.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
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5) A imobiliária avisa quando ocorrerá o reajuste de 

aluguel?
Quando da época do reajuste do aluguel será enviada uma carta 
informando o novo valor a ser pago no próximo vencimento.

6) O que devo fazer se receber o carnê do IPTU do imóvel em 

meu endereço?
Entre em contato com a PRESERVIL para que possamos retirá-lo e/ou 
informá-lo sobre como deverá efetuar o pagamento.

7) Minha empresa utiliza equipamentos muito potentes que 
consomem muita energia, posso ligar na rede elétrica atual?
Não, você precisa consultar um especialista, pois a rede provavelmente 
não está preparada para suportar altas cargas de energia.

8) Por que é o inquilino que deve providenciar o 
desligamento e o consumo �nal da água e luz e não a 
imobiliária?
Porque a responsabilidade pelo pagamento de tais débitos é do 
Locatário e as quitações são indispensáveis para a rescisão da 
locação. Por outro lado, o desligamento é pedido ao Locatário para ter 
certeza de que quitou as dívidas de água e luz, evitando-se que a 
COELBA e/ou EMBASA emitam, por engano, contas posteriores.

9) Em um condomínio, quem paga as despesas, multas e 
taxas? Locatário ou Proprietário?
As despesas ordinárias do condomínio são de responsabilidade do 
Locatário. São consideradas despesas ordinárias: salários, encargos 
trabalhistas e previdenciários; água, luz, limpeza, conservação e 
manutenção das áreas comuns e pequenos reparos. Já as despesas 
extraordinárias são de responsabilidade do proprietário. São as 
despesas referentes às obras que interessam à estrutura integral da 
edificação ou à aparência interna e externa das áreas comuns, bem 
como as necessárias a repor condições de habilidade do edifício (art. 
12 Lei do Inquilinato).

PERGUNTAS E RESPOSTAS
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10) Como funciona um condomínio de apenas um 
proprietário?
Nos condomínios de apenas um proprietário não existe a 
necessidade do registro desse no cartório, bem como da 
realização de assembleias. O Regimento Interno será entregue 
quando da assinatura do contrato e entrega das chaves do 
imóvel. Havendo algum desacordo entre os moradores do 
condomínio será agendada uma reunião para a discussão dessa.

11) Estou com dívida de aluguel, posso mesmo assim 
entregar meu imóvel? 
Sim. Após a entrega efetiva das chaves o Locatário deverá se 
dirigir à gerência e/ou setor de cobrança para realizar os acertos 
das pendências.

12) É necessário que eu vá efetuar a rescisão do 
contrato de aluguel na imobiliária?
Sim, para que sejam apresentados os documentos solicitados no 
tópico Saída do Imóvel, bem como assinar o termo de entrega 
das chaves.

13) Posso entregar o imóvel antes de completar 12 
(doze) meses do contrato de locação?
Pode, contudo será cobrado uma multa no valor de até 03 (três) 
aluguéis. ressalvado os casos em que a Lei 8.245/91 dispensa a 
cobrança de multa.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

12

Importante lembrar que em conformidade com o art. 23 da Lei do 
Inquilinato, o Locatário se obriga ao pagamento das despesas 
ordinários do condomínio. 
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A PRESERVIL possui uma 
equipe de serviços gerais 
qualificada para realizar 
qualquer reparo que o seu 
imóvel locado necessite. 

Nossa equipe possui Chaveiro, 
Eletricista, Encanador, 
Pedreiro, Pintor, Auxiliar de 
Serviço Gerais, entre outros.

Caso queira solicitar um 
serviço entre em contato 
conosco através do telefone 
(75) 3281 5525, ou pelo e-mail 
servico@preservil.com.br. 
Teremos prazer em 
atendê-lo(a).

SERVIÇOS PRESERVIL

BOMBEIROS: 193 / (75) 3282-8050

POLÍCIA: 190

COELBA: (75) 3281- 8132

EMBASA: (75) 3281-2628

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO: (75) 3281-3011

TELEFONES ÚTEIS
BOMBEIROS: 

POLÍCIA:

COELBA:

EMBASA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO:

TELEFONES ÚTEIS



Estas instruções têm como objetivo proporcionar 
aos nossos locatários uma locação tranquila. 
Quando surgir alguma dúvida em qualquer 
momento da locação, consulte o nosso Manual do 
Locatário antes de ligar.

A cópia desse manual encontra-se disponível para 
download em nosso site www.preservil.com.br.

Nem todas as situações estão contempladas nesse 
Manual, por isso estamos sempre trabalhando para 
melhorar esse canal de comunicação. 

Quando necessário envie seus questionamentos 
para o e-mail atendimento@preservil.com.br. Eles 
serão prontamente respondidos.

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Rua Monsenhor Magalhães, 
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