
Cartilha de Segurança – Residencial Porta do Sol 

 

A Apaps, Associação dos Priprietários Amigos da Porta do Sol, tem como uma de suas 

prioridades garantir um padrão de excelência na área de segurança dentro do 

Residencial. Para isso, o Departamento de Segurança investe constantemente em 

infraestrutura e treinamento de seus colaboradores. Entretanto, os portasolenses 

também podem fazer sua parte nesse processo, fortalecendo essa teia protetora. Saiba 

como atuar na construção de uma Porta do Sol cada vez mais tranquila e agradável 

para se viver seguindo as instruções a seguir: 

 

1 – Quando contratar um novo empregado ou prestador de serviços, solicite a ele que 

apresente a Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, da Secretaria de Segurança 

Pública; 

2 – Ao contratar o novo empregado ou prestador de serviços, apresente-o à Gerência 

de Segurança da APAPS, para que seja feito o devido cadastramento no sistema de 

Segurança da APAPS. Deverão ser apresentados RG, CPF, foto do contratado e, caso 

resida fora do Residencial, apresente comprovante de endereço; 

3 – Se o novo empregado possuir veículo automotor, também deverá apresentar o 

Certificado de Registro de Veículos e Carteira de Motorista; 

4 – Quando demitir um empregado ou prestador de serviços, informe à Gerência de 

Segurança para que seja dado baixa no Sistema de Controle; 

5 – Procure saber se o trabalhador presta serviço em outros imóveis e informe à 

Gerência de Segurança; 

6 – Em caso de presenciar alguma atitude suspeita, entre em contado com a Central de 

Segurança pelos telefones abaixo que atendem 24 horas ininterruptas:  (11) 4708-1364, 

4246-6464 Ramal 2 e 4246-6463. 

7 – Os telefones acima devem ser acessados nos casos de acidentes domiciliares, mal 

súbitos, quedas, perturbação do sossego, captura de animais, vazamentos de água, 

desinteligências, acidentes de trânsito, informações sobre indivíduos em atitude 

suspeitas, entre outros. 

8 – A Gerencia de Segurança da Porta do Sol possui oito viaturas e duas motocicletas 

que rodam 24 horas por dia, equipadas com rádio comunicador, câmeras de vídeo e 

decibelímetros; 

9 – Também estão à disposição dos associados e moradores, 24 horas por dia, uma 

ambulância e um caminhão de bombeiro para combate a incêndios; 

A Gerencia de Segurança da APAPS opera com 60 colaboradores terceirizados e quatro 

bombeiros, que trabalham em turnos, cobrindo todo o perímetro do Residencial, 24 

horas todos os dias, garantindo a nossa segurança e bem-estar. 

 

Colabore com a segurança, faça sua parte! 


