
 

 

RELATÓRIO DE EDIFICAÇÕES 

 ATIVIDADES JULHO Á SETEMBRO DE 2018 

 

RESUMO DAS ATIVIDADAES: 

 

• Realizada certificação no período referente á coleta e análise semestral da qualidade do ar 

ambiente dos locais climatizados da unidade Theatro Municipal, com pontos analisados a 

contento, seguindo as diretrizes da portaria 3.523 do Ministério da Saúde e RE 09 da Anvisa. 

Foi executado a vistoria das instalações elétricas das unidades Praça das Artes e Central de 

Produções. 

• Realizada pintura do corrimão das escadas de emergência e portas corta fogo do prédio 

administrativo e escolas da unidade Praça das Artes. 

• Continuado acompanhamento do projeto Bar dos Arcos da unidade Theatro Municipal pela 

equipe técnica do Instituto Odeon seguindo com alinhamento das demandas das alterações 

civis e elétricas junto a supervisão de obras, manutenção e arquitetura da FTM. 

• Instalação de forro de gesso na copa de alimentação de colaboradores e apoio para eventos 

na unidade Praça das Artes, devido a demanda para controle de pragas e adequação do 

ambiente para alimentação. 

• Realizada substituição de uma porta da sala 65 da unidade Theatro Municipal para porta 

corta fogo, seguindo solicitação do órgão fiscalizador SEGUR 3, demanda alinhada com a 

equipe de supervisão de manutenção e obras da FTM. 

• Manutenção corretiva de ponto de infiltração localizado na clarabóia da unidade Theatro 

Municipal. 

• Conservação dos equipamentos de ar condicionado da unidade Praça das Artes que atende 

os pavimentos das escolas, passou por manutenção corretiva para substituição de 

compressor e placa eletrônica,  manutenção esta iniciada e em andamento para ser concluída 

em outubro. 

• No período foram executas as correções dos apontamentos do relatório de NR-10: (Falta de 

sinalização com relação ao risco de painéis e quadros elétricos, Falta de Diagrama Unifilar das 

instalações elétricas dos quadros e painéis, Falta de Proteção mecânica de alguns quadros, 

Falta de EPIS nos quadros de manobra ).  



 

 

• Realizado a troca do carregador e baterias do gerador de emergência da unidade Praça das 

Artes. 

• Executado conservação do Lustre decorativo da sala de espetáculos junto ao fabricante do 

equipamento. 

• Realizada manutenção corretiva no quadro de alimentação da sala de maquinas da central de 

ar condicionado da praça ramos de Azevedo. 

• Pintura da fachada do museu da unidade Praça das Artes, devido a pichação. 

• Realizado a troca de óleo e filtros dos geradores de emergência das unidades Theatro 

Municipal e Praça das Artes. 

• Realizada correção das inconformidades de vazamento, vidros quebrados, pisos, pintura da 

sede do balé. O prédio foi entregue ao proprietário após alocação do balé no prédio anexo da 

unidade Praça das Artes. 

• Entrega definitiva do antigo prédio do balé – Passalaqua. 

• Mudança definitiva do servidor do Theatro Municipal para a Praça das Artes. 

• Conclusão da instalação do sistema de catracas no Theatro Municipal e Praça das Artes, 

modernização das 2 catracas do Theatro Municipal e substituição das de 3 catracas da Praça 

das Artes adquiridas através de parceria, e início do uso do sistema de acesso para 1000 

usuários. 

• Conclusão da substituição das câmeras de monitoramento da Praça das Artes  bem como a 

inclusão de novos pontos de monitoramento, conclusão da substituição das câmeras de 

monitoramento das áreas de Serviço do Theatro Municipal, início da inclusão de ovas 

câmeras nessas áreas. Áreas novas que agora contam com monitoramento: 

✓ Hall dos elevadores do primeiro subsolo da Praça das artes; 

✓ Hall dos elevadores do segundo subsolo da praça das artes; 

✓ Armários utilizado pelos terceirizados no primeiro subsolo da praça; 

✓ Corredor de acesso ao CPD da FTM, Instituto e futuro acesso a sala de 

monitoramento; 

✓ Acesso de serviço pelo subsolo (São João); 

✓ Corredor para a saída de emergência do CPDOC; 

✓ Áreas de serviço da Praça das Artes no décimo andar cobrindo entrada do prédio e 

área de máquinas como bombas e sala de máquinas; 

✓ Cúpula no Theatro; 



 

 

✓ Cabine primária no Theatro. 

 

INDICADORES DE MANUTENÇÃO DO PERÍODO: 

 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

JULHO AGOSTO SETEMBRO

Ordens de Serviço de
Atendimento

Corretivo
139 180 154

Ordens de Serviço de
Atendimento

Preventiva
255 239 277



 

 

 
 

Execução de projeto de adequação do 1 sub solo da unidade Praça das Artes, no período foram 
construídas as salas para alocação das salas de: Monitoramento geral, servidores Instituto Odeon e 

FTM e Almoxarifado Central. 
 

 

 
Conservação do lustre decorativo mecânico da sala de espetáculos da unidade Theatro Municipal 

junto ao fabricante do equipamento. 

 
 
 

  
Manutenção corretiva dos vidros danificados da clarabóia da unidade Theatro Municipal.  

 



 

 

 

 

 
 

 
 

Conservação da iluminação do Theatro Municipal e Seus anexos, com destaque para a manutenção 
da iluminação das arandelas em altura do saguão da unidade Theatro, Iluminação do vão livre da 
unidade Praça das Artes e continuidade da manutenção corretiva da iluminação dos galpões da 

unidade Central de Produções. 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

Adequação das inconformidades do prédio locado da antiga sede do balé da cidade, correção das 
infiltrações, adequação do piso, pintura geral, correção dos vidros danificados, correção de 

vazamento da tubulação do sistema de combate a incêndios. Entrega do imóvel realizada para o 
proprietário após o processo de alocação do corpo artístico balé da cidade no prédio anexo da 

unidade Praça das Artes 

 
 



 

 

 
 

No período foi realizado a coleta e análise semestral da qualidade do ar ambiente com resultado 
positivo sem anormalidades, seguinte as diretrizes da portaria 3.523 do Ministério da Saúde de RE 09 

da Anvisa da unidade Theatro Municipal. Seguindo as diretrizes de alinhamento operacional entre 
equipes o relatório foi enviado para equipe de supervisão de manutenção e obras da FTM. 

 

 
 

Conservação elétrica da chave do busway de alimentação do quadro geral da sala de máquinas da 
central de água gelada, desmontagem, tratamento dos componentes de ferro e cobre, manutenção 

da chave, limpeza, substituição dos parafusos de fixação do barramento e condutores reaperto e 
pintura geral 

 
 



 

 

 
 

Instalação de porta corta fogo no local da porta de ferro  na sala técnica do quadro de baixa tensão 
65 próximo ao salão dos arcos, futuro bar dos arcos conforme solicitação da vistoria do órgão 

fiscalizador SEGUR 3. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Instalação de forro na copa de alimentação dos colaboradores e apoio para eventos da unidade Praça 
das Artes, demanda de instalação devido a controle de pragas e adequação do ambiente para 

alimentação. 
 



 

 

  

 
Execução de correções de sinalização com relação a risco, identificação dos circuitos elétricos, e 

elaboração de diagrama unifilar dos circuitos e comandos elétricos dos quadros elétricos da unidade 
Theatro Municipal.  

 

   
 

Pintura do corrimão e portas corta fogo do prédio administrativo e escolas da unidade Praça das 
Artes. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Novas catracas situadas na recepção da Praça das Artes. 
 

 
 

Câmera nova instalada na cúpula do Theatro. 
 
 
 
 
 
 


