
REGULAMENTO Nº JFRJ-RTO-2020/00001, DE 3 DE JANEIRO DE 2020

Regulamento dos serviços de impermeabilização da cobertura dos Anexos I e II do
Fórum da Avenida Rio Branco

A Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura, nos termos da competência delegada
prevista no artigo 5º, VI, da Consolidação de Normas da Diretoria do Foro,
considerando o serviço de impermeabilização concluído na cobertura dos Anexos I e II,
objeto do processo JFRJ-EOF-2017/00603, e os termos da Informação nº JFRJ-INF-
2019/00847, resolve:

Art. 1º Determinar que os agentes responsáveis, direta ou indiretamente, pelos serviços
de manutenção predial consultem e apliquem as recomendações constantes do Manual
de Conservação do Sistema FiberSals para o uso, a conservação e a manutenção do
sistema impermeabilizante nas coberturas dos Anexos I e II do Fórum da Avenida Rio
Branco.

Parágrafo único. A versão mais recente do manual está disponível no sítio eletrônico
<https://fibersals.com.br/manual>.

Art. 2º Os serviços na cobertura dos anexos I e II deverão ser objeto de consulta prévia
à Subsecretaria de Infraestrutura, para análise quanto ao impacto e aos procedimentos
a serem adotados, com vistas a afastar eventuais danos ao sistema de
impermeabilização.

Art. 3º Para a impermeabilização das coberturas, deverão ser adotados os seguintes
procedimentos:

I - proteger os pisos durante a pintura;

II - eliminar a corrosão em componentes metálicos, estruturas, escadas, tubulações,
grelhas de ralho, etc. - os resultados da corrosão mancham a camada de acabamento
e proteção (gel coat);

III - ao realizar soldagem, proteger o piso para evitar danos ao gel coat;

IV - evitar arrastar andaimes sobre o piso impermeabilizado;

V - evitar rasgar ou furar as áreas impermeabilizadas;

VI - proteger a tubulação emergente em PVC com manta aluminizada autoadesiva ou
outro material: esses tubos ressecam, tornam-se frágeis e quebram com facilidade;

VII - varrer com frequência o piso impermeabilizado, a fim de remover os grãos de areia
e a fuligem acumulada e
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VIII - pintar com frequência as grelhas, constituídas de ferro, dos ralos de águas
pluviais.

Art. 4º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

- assinado digitalmente -
CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL
Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura
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