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REPAROS DOMÉSTICOS
O QUE FAZER E NÃO FAZER
APÓS A TEMPESTADE
Alguns Contratos e Contratações - O Que Fazer e Não Fazer
● PEÇA para ver a licença do contratante e certifique-se de que corresponde à pessoa
que a apresentou;
●

PERGUNTE quanto tempo de experiência o contratante tem fazendo esse trabalho;

●

ENTRE em contato com o Department of Business and Professional Regulation
(Departamento de Regulamento Comercial e Profissional) através do número 1-850487-2252 ou do site www.myflorida.com para verificar o status atual da licença;

●

PEÇA referências e confira;

●

ESCOLHA vários empreiteiros e obtenha estimativas de cada um; e

●

FAÇA o contrato por escrito - leia o contrato, preencha todos os espaços em branco,
verifique se contém o nome do contratante, endereço, número de telefone, número da
licença, descrição do trabalho, data de conclusão e quaisquer contratos de garantia.

●

NÃO contrate um contratante que exija pagamento antecipado - combine para pagar
após a conclusão ou em parcelas;

●

NÃO assine o certificado de conclusão de trabalho até que todo o trabalho seja
concluído de forma satisfatória;

●

NÃO pague em dinheiro; e

●

NÃO retire as licenças de construção.

Cuidado com os Golpes!
Vítimas de desastres naturais devem ter cuidado para não serem atacadas pela segunda
vez - por ajustadores, empreiteiros ou varejistas sem escrúpulos.
Verifique se um ajustador é licenciado pelo telefone 1-800-227-8676.
Os consumidores devem verificar se o representante da FEMA (Federal Emergency
Management Agency) ou SBA (Small Business Administration) possui o cartão laminado
de identificação com foto. Vestir um casaco ou camisa da FEMA ou SBA não é prova de
uma afiliação.
"O estatuto de especulação de preços não proíbe lucro, mas proibe a lucratividade".
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Qualquer suspeita de fraude ou especulação de preços pode ser denunciada ao gabinete do
Procurador-Geral do Estado em 1-866-966-7226.

Sobre FloridaLawHelp.org
FloridaLawHelp.org é administrado pelo Florida Justice Technology Center, Inc. e é produzido
em cooperação com a Pro Bono Net e as organizações de serviços jurídicos em toda a Flórida.
Esta brochura é somente para fins de educação. Não se destina a ser usada para resolver
problemas individuais. Se você tiver perguntas específicas, consulte um advogado.
Para localizar sua a assistência jurídica local ou escritório de serviços jurídicos, visite-nos na
Internet em www.floridalawhelp.org
●

Seu escritório local de assistência jurídica pode ser localizado através dos links
"Localizar Ajuda Local" ou "Diretório" no topo da página.

●

Se você não tem acesso à internet, consulte o Serviço de Informações local para o
número do escritório de assistência jurídica mais próximo de você.
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