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1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de prestar todo o suporte aos lojistas, foram desenvolvidos diversos 

procedimentos operacionais explicados neste manual para transmitir informações que possam 

auxiliá-los na melhor interação e utilização da Praça UNITAH, além de proporcionar cada vez 

mais um ambiente seguro, confortável, limpo e agradável a todos os nossos funcionários e 

clientes. 

As etapas que antecedem este manual e que devem ser rigorosamente cumpridas para 

abertura da Loja são:

• Estar adimplente com suas obrigações contratuais

• Projeto construído conforme aprovado pela área técnica

• Inspeção por responsável técnico aprovada

• Check list de operação feito com entrega de todos os documentos necessários 
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2. O MANUAL DO LOJISTA

O  MANUAL DO LOJISTA tem como finalidade facilitar, alinhar e estabelecer as regras de 

convívio e utilização das áreas comuns da Praça Unitah.

Nota: Para elaboração e construção deste MANUAL DO LOJISTA, foram utilizadas as 

seguintes documentações como base diretória, são elas:

• Regimento Interno

• EDNG – (Minuta da Escritura Particular Declaratória de Normas Gerais)

• Contrato de Locação

• Caderno Técnico 

Conforme a EDNG (Minuta da Escritura Particular Declaratória de Normas Gerais), do 

capítulo 3. Preliminares item 3.3 OBJETO: A PRAÇA UNITAH é um shopping de amplo, 

congregando atividades comerciais de variadas naturezas, serviços, entretenimento e 

lazer. 

De acordo com o previsto na cláusula 1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS do regimento interno, 

itens 1.1 a 1.6; 

Os LOJISTAS serão responsáveis por todos os danos, prejuízos e consequências causados, 

ainda que de forma fortuita, por si, seus prepostos, funcionários e eventuais sublocatários, 

cessionários ou possuidores a qualquer título em qualquer recinto do SHOPPING CENTER.
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3. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

De acordo com o previsto na cláusula 3. DOS HORÁRIOS do regimento interno, itens 3.1 a 3.8;

As atividades no interior do SHOPPING CENTER serão desenvolvidas, consoante a sua 

natureza, em horários distintos a serem rigorosamente observados, conforme vier a ser 

estipulados.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Das 7 às 22h, de segunda-feira a domingo. Opcional das 5 às 23h.

Cada LOJISTA deverá manter seu estabelecimento ininterruptamente aberto durante o horário 

estipulado conforme cada terminal. 
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4. ADMINISTRAÇÃO
 

A administração da PRAÇA UNITAH, é composta por diversas áreas e equipes administrativas 

para a manutenção e conservação do funcionamento adequado. A composição de áreas e 

suas funcionalidades são subdivididas em: Financeira, Comercial, Operações e Marketing.

4.1. COMERCIAL

É o setor responsável pela comercialização de espaços (lojas). Os pontos de mídia são 

comercializados por empresa parceira da UNITAH de acordo com o Book desenvolvido 

para cada terminal. 

Todas estas ações devem ser tratadas diretamente com a empresa parceira da UNITAH 

divulgada no site www.pracaunitah.com.br. 
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4.2. MARKETING

É a área responsável pelo posicionamento do empreendimento, pela  ambiência  do mall, 

no relacionamento com lojistas e clientes, gestão da comunicação do empreendimento, 

desenvolvimento de ações promocionais, campanhas,  eventos interativos e concursos 

culturais.

Outras responsabilidades do Marketing:

• Ações on-line, como site, redes sociais e portal do lojista

• Assessoria de imprensa - envio de releases aos principais veículos, sobre diversos 

assuntos relevantes do shopping e dos lojistas

• Criação de campanhas institucionais

• Planejamento de mídia on e off line

• Gestão das propriedades de mídia internas

• Organização de eventos.

4.3. OPERAÇÕES

É o departamento responsável em administrar a funcionalidade da PRAÇA UNITAH. 

Isso enquadra o gerenciamento dos seguintes setores:

• Suporte ao Lojista

• Limpeza

• Manutenção 

• Paisagismo

• Segurança
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5. DA UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS DE USO COMUM E PRIVATIVO

 

Das Responsabilidades

De acordo com o previsto na cláusula 5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS do regimento interno, 

itens 5.1 a 5.18;

Os LOJISTAS, seus funcionários e prepostos não participarão, nem permitirão a prática de 

ato ou exercício de atividades, ainda que esporádicas, capazes de danificar as respectivas 

lojas, e as partes comuns do SHOPPING CENTER, ou de prejudicar o sossego, o patrimônio 

e o comércio dos demais LOJISTAS;

Seus prepostos e funcionários, deverão conservar limpas e desobstruídas as áreas comuns 

e de circulação, inclusive das vizinhas ao seu espaço comercial, sendo proibidas quaisquer 

práticas ou atividades que provoquem acúmulo exagerado de pessoas ou tumulto, seja nas 

dependências próprias, seja nos corredores, áreas de acesso, ou qualquer outra parte do 

SHOPPING CENTER;

Não poderão usar as partes comuns do SHOPPING CENTER para distribuir propostas 

comerciais, folhetos, peças promocionais, cupons, etc. sendo vedada realizações de pesquisa 

junto ao público, demonstração com mercadorias, propaganda com cartazes ou atividades 

de vendedores ambulantes, anunciadores, aliciadores etc., salvo com autorização prévia.

Deverão manter, ininterruptamente, os seus espaços comerciais em perfeito estado de 

conservação, segurança, higiene e asseio, inclusive no tocante a acessos, esquadrias, divisões, 

portas e quaisquer acessórios ou aparelhos. 
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Não poderão montar instalações de qualquer natureza, tais como, por exemplo, antenas 

de rádio ou TV, em quaisquer paredes externas ou fora dos estritos limites de seu espaço 

comercial, salvo prévia e expressa autorização, devendo usar para tal fim as instalações 

coletivas que venham por ventura a instalar. Somente poderão fazer uso de alto-falantes, 

receptores de televisão, rádio fonógrafos ou qualquer outro meio de difundir o som se 

não molestar os seus vizinhos, bem como respeitar o sossego, saúde e segurança de 

terceiros.

Quando necessário, deverão instalar equipamentos de exaustão mecânica com as 

características indicadas, bem como atender as normas das autoridades competentes, 

cuidando que, após instalados, estejam os equipamentos sempre desobstruídos e em 

funcionamento durante o período de funcionamento do SHOPPING CENTER. 

Caso o LOJISTA possua equipamento de exaustão mecânica, deverá submetê-lo a limpezas 

periódicas, segundo frequência adequada, verificando que seu equipamento esteja sempre 

em perfeitas condições. 
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6. DA CARGA E DESCARGA 
 

De acordo com o previsto na cláusula 6 - DA CARGA E DESCARGA do regimento interno, 

itens 6.1 a 6.3;

Carga e descarga de mercadorias

O estacionamento de carga e descarga, quando houver, terá duração de no máximo 1 hora 

podendo o fornecedor, trabalhadores e condôminos serem advertidos caso exceda este 

tempo e na reincidência, proibido de parar na vaga. 

Nota:  É proibido estacionar em áreas destinadas a ambulância e manutenção do Metrô, bem 

como,  parar em vias dentro dos terminais,  sujeito a multas por ser via pública e de alto fluxo 

de ônibus.
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7. DO LIXO E DETRITOS 
 
De acordo com o previsto na cláusula 7 - DO LIXO E DETRITOS - do regimento interno, itens 7.1 a 7.6;
Todo lixo, detrito ou refugo proveniente de qualquer espaço comercial deverá ser transportado 
e depositado, pelo respectivo LOJISTA, ou por seus prepostos ou funcionários, por sua conta e 
responsabilidade exclusiva, até o local adequado.

Detritos ou refugos, sejam caracterizado como lixo seco ou úmido, deverão ser transportados 
utilizando como recipientes - descartáveis ou não - sacos ou caixas adequadas para cada tipo, tudo 
de acordo com as prescrições das autoridades municipais ou da(s) EMPREENDEDORA(S), quando 
for o caso. 

A empresa prestadora dos serviços de zeladoria, recolhe o lixo nos seguintes horários: 7:00, 
11:00, 15:00 e 19:00 em cada box. Fora desses horários, o LOJISTA será responsável por 
destinar seus resíduos até a caçamba destinada. É proibido ao lojista colocar o lixo nas lixeiras 
comuns do terminal, pois elas são destinadas ao público em geral. 

Do Transporte de Lixo:

O lojista deve embalar devidamente o lixo a ser transportado, para que não caia nenhuma 
substância no piso durante o trajeto até os containers. 

Restos de Obras:

O Lixo produzido com a conclusão ou reforma de lojas nos interiores dos boxs deverão ser 
acondicionados em sacos e levados para fora do terminal pelo próprio lojista pois não temos local 
para este tipo de descarte no terminal.

Sanitários:

A utilização de sanitários está liberada 24 horas no entanto, entre às 22:00 e 06:00 a chave fica em 
posse do vigilante que irá abrir caso seja solicitado.
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8. DOS SERVIÇOS EM GERAL 
 

De acordo com o previsto na cláusula 8 - DOS SERVIÇOS EM GERAL - do regimento interno, 

itens 8.1 a 8.1.1;

O SHOPPING CENTER contará com serviço especializado com a finalidade de orientar e 

fiscalizar o uso das áreas comuns, prover o funcionamento de energia, luz,  água, bem como 

o funcionamento de todas as instalações e equipamentos existentes nas áreas comuns, 

realizar a prevenção e dar combate a incêndio, treinar e manter pessoal e equipamentos de 

emergência. 
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9. DAS OBRAS E MODIFICAÇÕES  

De acordo com o previsto na cláusula 9 - DAS OBRAS E MODIFICAÇÕES - do regimento 

interno, itens 9.1 a 9.4;

Todas as benfeitorias e obras civis que os espaços comerciais necessitarem, inclusive as 

instalações comerciais, serão realizadas pelos respectivos LOJISTAS, mas sua execução 

dependerá das autoridades competentes e da administração, à vista dos projetos e das 

especificações que lhe foram apresentados. 

A execução de qualquer serviço, obra ou modificações somente poderá ser realizada nos 

horários previamente ajustados.

As solicitações de serviços para balanços, troca de vitrine e coleção, manutenção de 

equipamentos, reforma da loja, instalações de móveis, eventos, materiais promocionais e 

fechamento da loja, de segunda a sexta-feira com no mínimo 48 horas de antecedência 

do início do serviço deverão ser solicitados através do email cal@pracaunitah.com.br. 

A execução de qualquer serviço, obra ou modificações somente poderá ser realizada 

desde que não implique em quaisquer prejuízos, nem importunem os demais LOJISTAS 

com barulhos, sujeira, cheiro ou interrupções de equipamentos nas demais lojas, durante 

os períodos em que o SHOPPING CENTER estiver aberto ao público. 

O piso está dimensionado para uma carga de até 400kg/m², não sendo admitidas cargas 

superiores. Caso o lojista descumpra esta determinação, todos os danos causados 

serão integralmente de sua responsabilidade.
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Conservação do Piso do Mall

Os produtos químicos utilizados na limpeza do piso de cada loja devem ser usados unicamente 

dentro da loja, não sendo permitido o avanço para a área comum, ou seja, não deixar escorrer a 

água com detergente, alvejante ou outro componente químico para fora do limite da loja. Está 

ação pode danificar as características naturais das pedras que foram instaladas no piso por 

todo o terminal, modificando ainda suas características físicas impermeabilizantes, deixando 

com aspecto ruim e perigoso ao trafego de pessoas.

Os mesmos cuidados devem ser tomados quanto à adesivagem de vitrines, mobiliários e afins.  

Qualquer serviço a ser executado no interior de cada loja, não deve interferir na limpeza do 

Shopping. 

O lojista é responsável pelos cuidados a serem tomados, quando for necessária a circulação 

continua de seus colaboradores entre loja e o Shopping.
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10. EMERGÊNCIAS
 

Socorro de emergências 

Em caso de mal súbito, acidente com funcionário ou cliente dentro da loja, acione 

imediatamente o segurança mais próximo da loja, para que o socorro seja prestado e 

em caso de necessidade será acionado o SAMU.

Observação: Lembre-se de levar sempre um documento da pessoa que estiver sendo 

atendida. Caso seja necessária a remoção para o hospital, será exigida a apresentação 

de documento para atendimento. 

Abandono de Instalações 

No caso de incêndio ou emergência em que seja necessária a evacuação do 

Empreendimento, os funcionários devem seguir a instrução da brigada de abandono 

e brigada contra incêndio (BCI).

As mulheres devem retirar sapatos com salto alto.  Ao sair, as pessoas devem se reunir 

nos PONTOS DE ENCONTROS, localizados próximos às saídas, onde um segurança 

estará aguardando.

Todas as demais providências serão tomadas pela Administração, para que a situação 

seja normalizada o mais rápido possível.
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Princípio de Incêndio:

Periodicamente o Shopping irá realizar vistoria, para que todos os procedimentos 

estejam sendo cumpridos corretamente.

Para que não ocorram princípios de incêndio na loja, a prevenção é a melhor solução:

• Quando necessário. Toda e qualquer modificação/necessidade elétrica, deverá ser 

consultada e/ou informada.

• Faça periodicamente a manutenção de máquinas, equipamentos e quadros elétricos 

com pessoal especializado para garantir a segurança e a qualidade de funcionamento 

dos mesmos.

Todos os anos o corpo de bombeiros realiza uma vistoria nas lojas e áreas comuns 

do empreendimento para liberação do Atestado de Vistoria exigido por lei. 

No caso de princípio de incêndio, jamais saia gritando “FOGO”, o pânico pode 

provocar acidentes. Nestes casos, acione imediatamente a segurança. A brigada 

contra incêndio está capacitada para atender as ocorrências.
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11. SEGURANÇA
 

Roubo de lojas

Cabe esclarecer que o sistema de segurança do Empreendimento é focado na prevenção 

de incidentes, ou seja, todas as estratégias, investimentos e procedimentos tem por 

objetivo inibir ou coibir a criminalidade dentro da Praça Unitah, antes que qualquer 

ação seja tentada.

É importante o colaborador de sua loja saber distinguir roubo de furto para que a 

comunicação do fato seja a mais rápida e eficaz possível.

• Roubo: é a retirada de um objeto da loja, com o emprego de violência ou ameaça, 

na maioria das vezes utilizando armas de fogo. A ação também é conhecida como 

assalto.

• Furto: é a retirada de um objeto da loja, sem o emprego de violência ou ameaça. É 

a ação em que um criminoso procura esconder o objeto, levando-o consigo.

Recomenda-se que nunca mantenha muito dinheiro em caixa e evite exibí-lo quando 

tiver de retornar troco.

Em caso de assalto, mantenha a calma. Mesmo aparentando calmo, o ladrão está tão 

nervoso quanto suas vítimas e o pânico pode causar a perda de uma vida humana. 

Comunique o fato à segurança quando houver a possibilidade, informando características 

físicas e o sentido tomado pelos meliantes.
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Furto em lojas

Cuidado com grupos de pessoas, pessoas com mochila, sacolas grandes e vazias, 

mulheres com falsa gravidez, pessoas com pacotes de presente com fundo falso e 

pessoas com muitas roupas em dias quentes.

É muito importante saber que a segurança da Praça Unitah apesar de fiscalizar o 

local, não tem poder de polícia. Este fato implica na impossibilidade de abordar 

algum suspeito sem que o crime tenha sido confirmado.

As lojas devem ter portas com fechaduras seguras, a fim de evitar atrair a atenção 

de pessoas mal intencionadas, em horários extras expediente. 

Lojas que eventualmente permaneceram abertas, por descuido ou falta de atenção, 

será necessário lacre ou até mesmo o acompanhamento pessoal da segurança, o 

que acarretará em despesas extras ao lojista.

Caso algum furto seja confirmado, a ocorrência deve ser encaminhada à Delegacia 

de Polícia competente. Solicitamos a cooperação das partes envolvidas, para que 

compareçam à presença da autoridade policial. Sem isso, a ocorrência não terá 

prosseguimento e o marginal sairá impune – fato que se divulgado, estimulará a 

vinda de outros marginais.
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12. PENALIDADES 

A violação de itens deste manual sujeita o lojista às penalidades previstas seguindo as 

etapas;

• Advertência Verbal

• Notificação por escrita

• Multa 




