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Editorial

Indicadores�Econômicos

AnoAno MêsMês IPCAIPCA IGPMIGP-M INPCINPC CUB/SCCUB/SC

2016

Junho 0,35 1,69 0,47 R$�1.613,432016

Maio 0,78 0,82 0,98 R$�1.565,772016

Palavra�do�Presidente
Caros leitores,

É com prazer que dirijo a palavra 

novamente a vocês para apresentar a 

37ª edição da Revista da Habitação. 

Nesta edição, tivemos um foco espe-

cial no mercado imobiliário, onde es-

tamos divulgando o cenário imobiliário do primeiro semestre 

de 2016, com alguns destaques como a cidade de Rio do Sul, 

que apresentou maior valorização média no valor do m² com 

um percentual de 8,5%. Destaque também para a cidade de Ita-

jaí, que teve uma valorização de 17% quando comparados os 

meses de junho de 2015 e junho de 2016.

O Portal de Imóveis Chave Fácil também ganhou notorieda-

de nesta edição da revista por apresentar números bastante ex-

pressivos, como por exemplo, o aumento de cliques em imóveis 

entre os meses de maio e junho, que teve um acréscimo de mais 

de 200%.

Na área condominial também temos novidades. Recente-

mente foi sancionada a Lei Federal nº 13.312/2016, que estabe-

lece a obrigatoriedade da medição individualizada do consumo 

de água, para as novas edificações condominiais, assunto que 

está sendo abordado pelo setor Jurídico nesta edição da revista.

Aproveito também para convidar a todos para participarem 

da 5ª edição do Simpósio de Condomínio, que irá acontecer no 

período de 27 a 29 de setembro na sede do sindicato em Bal-

neário Camboriú. Já estamos com os palestrantes confirmados 

e os temas que serão abordados são de grande valia para os 

profissionais do setor.

Boa leitura!

Sérgio Luiz dos Santos

Presidente do Secovi/SC

Julho * * * R$�1.629,31

*Até o fechamento desta edição não foram publicados os índices.
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Abdon Batista, Agrolândia, Agronômica, Água Doce, Águas Mornas, Alfredo 

Wagner, Anchieta, Angelina, Anita Garibaldi, Anitápolis, Antônio Carlos, Arroio 

Trinta, Atalanta, Aurora, Balneário Arroio do Silva, Balneário Camboriú, Balneário 

Gaivota, Balneário Piçarras, Bandeirante, Barra Velha, Bela Vista do Toldo, Bocaina do Sul, 

Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Bombinhas, Botuverá, Braço do Trombudo, Brunópolis, 

Brusque, Caçador, Calmon, Camboriú, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Canelinha, Capão 

Alto, Capinzal, Catanduvas, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadão do Lageado, Correia Pinto, 

Curitibanos, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Ermo, Erval Velho, Fraiburgo, Frei Rogério, Guabiruba, 

Herval D'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Ibirama, Imbuia, Iomerê, Irineópolis, Itajaí, Itapema, Ituporanga, Joaçaba, José 

Boiteux, Lacerdópolis, Lages, Laurentino, Lebon Régis, Leoberto Leal, Lontras, Luiz Alves, Luzerna, Macieira, 

Major Gercino, Major Vieira, Massaranduba, Matos Costa, Mirim Doce, Monte Carlo, Monte Castelo, Navegantes, 

Nova Trento, Otacílio Costa, Ouro, Palmeira, Papanduva, Paraíso, Penha, Petrolândia, Pinheiro Preto, Ponte 

Alta, Ponte Alta do Norte, Porto Belo, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Princesa, 

Quilombo, Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio Rufino, Salete, Salto 

Veloso, Santa Cecília, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, São Bonifácio, São Carlos, São Cristóvão 

do Sul, São João Batista, São João do Itaperiú, São Joaquim, São José do Cedro, São José do Cerrito, São Pedro de 

Alcântara, Serra Alta, Sul Brasil, Taió, Tangará, Tijucas, Timbó Grande, Treviso, Treze Tílias, Trombudo Central, União do 

Oeste, Urubici, Urupema, Vargem, Vargem Bonita, Vidal Ramos, Videira, Vitor Meireles, Witmarsum e Zortéa.

Base�Territorial
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Mercado�Imobiliário

SECOVI/SC�DIVULGA�
RESULTADOS�

APRESENTADOS�PELO�
MERCADO�IMOBILIÁRIO�
NO�PRIMEIRO�SEMESTRE�

DESTE�ANO
O Departamento de Pesquisa do SECOVI/SC finalizou 

no mês de julho análise de pesquisa do comportamento 

do mercado imobiliário do primeiro semestre de 2016. O 

setor analisou imóveis das cidades de Balneário Cambo-

riú, Itajaí, Itapema, Lages e Rio do Sul.

A pesquisa possibilitou identificar o valor médio do m² 

por área útil dos imóveis novos e usados ofertados para 

venda nos últimos seis meses.

A cidade que apresentou maior valorização média no 

valor do m² foi a cidade de Rio do Sul, com 8,5% de valo-

rização, enquanto as cidades de Balneário Camboriú, Ita-

jaí, Itapema e Lages apresentaram respectivamente uma 

valorização de 4%, 4,5%, 5,5% e 5,1%.

Já o município que apresentou maior valorização com-

parando os dados entre junho de 2015 e junho de 2016 foi 

Itajaí, com um aumento de 17% no valor do m² por área ú-

til dos imóveis novos e usados. 

As cidades que apresentaram o maior valor no preço 

médio do m² por área útil ofertado foram as cidades de 

Balneário Camboriú e Itajaí. Em Balneário Camboriú, no 

mês de junho os apartamentos de um dormitório foram o-

fertados em média por R$ 5.695,00 reais o m², enquanto 

que os de quatro dormitórios estão custando em média 

R$ 11.219,64 o m². Já em Itajaí os valores dos m² por área 

útil ofertado pelos apartamentos de um e quatro dormitó-

rio no mês de junho foram respectivamente R$ 6.335,45 e 

R$ 10.516,77 o m².

Confira na editoria “Pesquisa” desta edição da revista, a 

pesquisa detalhada do 1º semestre.

Cenário�Imobiliário�de�Junho�de�2016

Também lançado recentemente, o cenário imobiliário 

do mês de junho aponta análises realizadas no mercado i-

mobiliário, que identifica a quantidade de imóveis oferta-

dos para vendas (novos-usados), os valores médios ofer-

tados, valores do m² por área útil, quantidade de oferta 

por bairros e oferta de imóveis para locação, referente ao 

mês de junho de 2016.

A cidade de Balneário Camboriú apresentou mais de 

11.400 imóveis ofertados para venda, enquanto que nas 

cidades de Itajaí, Itapema, Rio do Sul e Lages apresen-

taram juntas um pouco mais de 10 mil imóveis ofertados 

ao todo. Balneário Camboriú foi o munícipio que apresen-

tou no mês de junho o maior valor do m², sendo que os 

apartamentos com quatro dormitórios chegaram a R$ 

11.219,64 o m², seguido pelos apartamentos com quatro 

dormitórios situados em Itajaí que foram ofertados por R$ 

10.516,77 o m².

No segmento locações, as cidades de Balneário Cam-

boriú e Rio do Sul foram as que mais apresentaram ofertas 

anunciadas de imóveis para locação, com 546 e 702 imó-

veis para locação, respectivamente.

Em Balneário Camboriú o valor dos aluguéis variaram 

entre R$ 1.886,73 reais para apartamentos de 2 dormi-

tórios, R$ 3.399,53 reais para apartamentos de 3 dormitó-

rios e R$ 2.286,01 para salas comerciais. Já em Rio do Sul 

os valores para locação tiveram a média de R$ 763,48 reais 

para apartamentos de 2 dormitórios, R$ 1.110,42 reais pa-

ra casa de alvenarias de 03 dormitórios e R$ 1.207,77 para 

salas comerciais. 

Os imóveis mais ofertados para locação foram as salas  Tabela 01: Comparativo entre cidades

Imagem: Banco de Imagens Secovi/SC.



comerciais, que somando a oferta de Balneário Camboriú, 

Itajaí, Rio do Sul e Lages chega-se ao número de 635 salas 

disponíveis para locação no mês de junho. Em Itapema 

não houve oferta suficiente para base de cálculos.

Pelo comparativo abaixo é possível analisar a variação 

dos valores dos imóveis ofertados para cada cidade pes-

quisada:

Principais�dados�de�cada�cidade

Balneário Camboriú 

Tipo de imóvel com maior oferta para venda: Apar-

tamentos com 3 dormitórios, com 5.769 unidades dispo-

níveis, representando 50,6% dos imóveis pesquisados.

Imóvel com maior valor do m²: Apartamentos com 

quatro dormitórios, ofertado por R$ 11.219,64 o m². 

Imóvel com menor valor do m²: Terrenos com metra-

gem maior de 20.000m², ofertado por R$ 259,91 o m².

Os imóveis localizados próximo ao mar apresentaram 

maior valorização do m² ofertado no mercado. Imóveis na 

região Beira Mar, por exemplo, apresentaram o maior va-

lor por m² ofertado, sendo de R$ 14.099,04 o m², seguida 

pela região Barra Sul (R$ 10.572,99). A região que apresen-

tou menor valor de m² foi Taquaras com R$ 1.212,56 o m². 

Na categoria locação, o tipo de imóvel com maior nú-

mero de oferta é Sala Comercial, com 187 unidades dispo-

níveis em junho. 

Itajaí 

Tipo de imóvel com maior oferta para venda: Apar-

tamentos com dois dormitórios apresentaram a maior o-

ferta, com 1.146 unidades disponíveis, correspondendo a 

34,3% dos imóveis pesquisados. 

Imóvel com maior valor do m²: Apartamentos com 

quatro dormitórios, ofertado por R$ 10.516,77 o m². 

Imóvel com menor valor do m²: Terrenos com metra-

gem superior a 20.000m², ofertado por R$ 130,76 o m².

Os imóveis localizados na Praia Brava apresentaram 

maior valorização do m² ofertado no mercado (R$ 8.567, 

86), seguida pela região Centro (R$ 5.506,67) e Fazenda 

(R$ 5.389,09). 

Na categoria Locação, os tipos de imóveis com maior 

número de oferta foram as salas comerciais, com 77 uni-

dades disponíveis no mês de junho, 5% a menos com o 

número ofertado em maio (81).

Itapema 

Tipo de imóvel com maior oferta para venda Apar-

tamentos com três dormitórios apresentaram a maior o-

ferta com 1.124 unidades disponíveis, correspondendo a 

42,2% dos imóveis pesquisados. 

Imóvel com maior valor do m²: Apartamentos com 

quatro dormitórios (R$ 6.105,37). 

Imóvel com menor valor do m²: Terrenos com 

metragem entre 501 m² a 1.000 m², sendo ofertado por R$ 

600,55 o m².

Os imóveis localizados próximo ao mar apresentaram 

maior valorização no m² ofertado no mercado. A região 

que apresentou maior valorização foi a Meia Praia – Beira 

Mar com o valor do m² de R$ 8.448,60, seguido pela região  

Beira mar – Centro (R$ 7.006,97). 

Não houve oferta suficiente para análise da categoria 

Locação. 
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Rio do Sul

Tipo de imóvel com maior oferta para venda: Terre-

nos apresentaram a maior oferta com 903 unidades dis-

poníveis, correspondendo a 30,5% dos imóveis pesqui-

sados. 

Imóvel com maior valor do m²: Apartamentos com 

três dormitórios, ofertados por R$ 3.604,95 o m². 

Imóvel com menor valor do m²: Terrenos com metra-

gem maior que 20.000 m², ofertado pelo valor de R$ 21,89 

o m²,

Os imóveis localizados na região Jardim América apre-

sentaram maior valorização do m² ofertado no mercado 

(R$ 3.620,09), seguida pela região Centro (R$ 3.472,39) e 

Eugênio Schneider (R$ 2.523,60). 

Na categoria Locação, os tipos de imóveis com maior 

número de oferta foram as salas comerciais, com 176 uni-

dades disponíveis no mês de junho.

Lages 

Tipo de imóvel com maior oferta para venda: Terre-

nos apresentaram a maior oferta com 510 unidades dis-

poníveis, correspondendo a 24,8% dos imóveis pesquisa-

dos. 

Imóvel com maior valor do m²: Apartamentos com 

dois dormitórios, ofertados por R$ 3.362,98 o m². 

Imóvel com menor valor do m²: Chácaras, ofertadas 

pelo valor de R$ 20,81 o m².

Os imóveis localizados na região Centro apresentaram 

maior valorização do m² ofertado no mercado (R$ 2.779, 

37), seguida pela região São Cristóvão (R$ 2.758,98) e Co-

ral (R$ 2.401,60). 

Na categoria Locação, os tipos de imóveis com maior 

número de oferta foram as salas comerciais, com 195 uni-

dades disponíveis no mês de junho.

Os dados coletados para a Pesquisa do Sindicato da 

Habitação de Santa Catarina – SECOVI/SC tem como fonte 

as imobiliárias cadastradas no Portal Chave Fácil. Os pre-

ços são segmentados por terrenos, chácaras/sítios, gal-

pões, casas, apartamentos residenciais e salas comerciais. 

O Portal não classifica e quantifica os dados por tempo de 

construção, ou seja, não tem segmentados por tipos no-

vos ou usados. 

Os cálculos apresentados foram auditados pela DATA-

CENSO Instituto de Pesquisas, sob responsabilidade téc-

nica do Prof. Dr. Cláudio Shimoyama, economista CORE-

CON nº. 3313.

Mercado�Imobiliário

www.chavefacil.com.br

INFORMAÇÕES: 

47 3367-1985

secovi-sc@secovi-sc.com.br

Participe�de�um�dos�maiores�
portais�de�imóveis�do�Brasil.

Seja�associado*�ao�Secovi/SC�
e�conquiste�esse�benefício!

* Associados em dia com suas contribuições sindicais

FAÇA PARTE DO PORTAL NASCIDO PARA 

CONSOLIDAR O SUCESSO DA SUA EMPRESA.

O Chave Fácil foi criado pelos Secovis e, a partir de 

agora, é inteirinho seu.

Ele nasce comprometido com o resultado e com a 

exposição necessária para os segmentos de compra, 

locação e lançamentos imobiliários.

Descubra uma nova e poderosa ferramenta geradora 

de leads para sua empresa. Invista neste veloz e seguro 

projeto segmentado de internet no Brasil. Invista fácil 

no Chave Fácil.





TERCEIRIZAÇÃO�EM�
CONDOMÍNIOS

Está ficando cada vez mais comum a terceirização de 

mão de obra em condomínios, utilizada principalmente 

como uma forma de otimizar os serviços com profissionais 

qualificados, levando em consideração que ao contratar 

colaboradores terceirizados o condomínio fica livre dos 

encargos sociais e responsabilidades com ações trabalhis-

tas.  

De acordo com as normas de Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e a súmula 331 do Tribunal Superior do Tra-

balho (TST), a terceirização dos serviços podem acontecer 

nos edifícios, desde que não sejam atividades considera-

das “fins”, que são as atividades essenciais para a empresa. 

“Não forma vínculo de emprego com o tomador a contra-

tação de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, 

bem como a de serviços especializados ligados a atividade 

meio (que não é o objetivo da existência da organização, 

mas importante para a sua conservação), desde que ine-

xistente a pessoalidade e a subordinação direta”. (Enun-

ciado 331 do TST).

A não preocupação com os encargos sociais é um dos 

principais motivos que levam os condomínios a optarem 

por serviços terceirizados, mas vale ressaltar que se a em-

presa contratada não quitar as obrigações com o empre-

gado, o condomínio também será responsabilizado. Nes-

se caso é recomendado ao síndico e a administradora de 

condomínios, exigir da empresa contratada, as cópias 

mensais dos depósitos do FGTS, guias de recolhimento do 

INSS e demais encargos, como também o recibo da remu-

neração. 

Outro cuidado importante que o síndico deve ter é a 

seleção do fornecedor. É aconselhável fazer uma pesquisa 

no mercado e solicitar diversos orçamentos. Além disso, 

ao selecionar a empresa, é necessário conferir suas certi-

dões negativas nas áreas trabalhista, previdenciária e fis-

cal e buscar recomendações com outros clientes. O síndi-

co deve se preocupar também em verificar a idoneidade 

da empresa selecionada, solicitando também o contrato 

social do fornecedor, além de testar sua experiência de 

mercado e principalmente sua gestão.

Se a contratação for na área de vigilância profissional, é 

importante a verificação da autorização do fornecedor pa-

ra seu funcionamento, o certificado de segurança expedi-

do pela Polícia Federal e o cumprimento das demais exi-

gências previstas na LEI 7102/83, ainda todos os vigilantes 

devem possuir a Carteira  Nacional de Vigilante. O ideal é 

que o fornecedor selecionado apresente um bom tempo 

de atuação no mercado, baixa rotativa de mão de obra e 

vínculo junto às entidades de classe.

Vantagens�e�Desvantagens�da�Terceiri-
zação

Vantagens:

Ÿ O Síndico não fica mais responsável por gerenciar e 

treinar os funcionários, bem como articular substi-

tuições quando o empregado faltar;

Ÿ Não precisa mais se envolver com burocracias tra-

balhistas;

Ÿ Presença de profissionais bem treinados, uniformi-

08

Mercado�Condominial

Imagem: Banco de Imagens Secovi/SC.
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zados e preparados para exercer suas funções;

Ÿ Contratação de fornecedor especializado naquilo 

que faz, com controle de prestação de mão de obra;

Ÿ A preocupação do condomínio se limita ao paga- 

mento da fatura e à exigência de uma prestação de 

serviço de excelência;

Desvantagem

Ÿ Alta rotatividade de funcionários, o que pode gerar 

falta de segurança no prédio. Por isso a necessidade 

de verificar antes da contratação do fornecedor, se 

existe essa rotatividade;

Ÿ Casos de funcionários desestimulados, por falta de 

integração no condomínio ou por receber baixos 

salários, oferecendo assim a possibilidade de ser-

viço de baixa qualidade. Nesse caso é aconselhável 

verificar junto à empresa, antes de sua contratação, 

se os funcionários recebem o salário de acordo com 

o piso de suas categorias;

Ÿ Empresa que não cumpre as obrigações trabalhis-

tas, podendo o condomínio ter que se responsabi-

lizar subsidiariamente por esses débitos, salvo se 

comprovar rígida fiscalização com os encargos tra-

balhistas, previdenciários e fiscais;

Ÿ Subordinação direta com o fornecedor: Esse quesi-

to depende do ponto de vista e do perfil de cada 

condomínio. Na contratação terceirizada, o síndico 

não poderá dar ordens diretas ao empregado ter-

ceirizado, sendo que as tratativas deverão ser feitas 

sempre com a empresa terceirizada. Caso aconteça 

a subordinação direta e a mesma seja comprovada, 

o trabalhador poderá solicitar vínculo empregatício.

 Dicas para o Contrato com fornecedores

Ÿ Primeiramente deve se evitar contratar o fornece-

dor que ofereça um valor muito abaixo dos demais 

concorrentes ou que tenha pouco tempo de atua-

ção no mercado.

Ÿ Importante verificar o patrimônio da empresa con-

tratada.

Ÿ Verificar também o piso de salário que a empresa 

paga aos seus funcionários, se está de acordo com o 

piso da categoria.

Ÿ Solicite os seguintes documentos: Certidões negati-

vas de débitos municipais, estaduais, federais, tra-

balhistas e previdenciários, certificado de regulari-

dade junto ao FGTS, Contrato Social atualizado, a-

testado de idoneidade junto ao sindicato ou as-

sociações em que a empresa seja filiada.

Ÿ Especificar no contrato os serviços que serão con-

tratados em número de pessoal, função e jornada 

de trabalho, bem como o treinamento exigido.

Ÿ Inserir no contrato cláusulas punitivas a serem apli-

cadas em caso de descumprimento do mesmo.

Ÿ Inserir cláusula de obrigatoriedade de fornecimen-

to de documentação hábil a comprovar ao condo-

mínio o recolhimento dos encargos trabalhistas, fis-

cais e previdenciários dos colaboradores.

Ÿ Condicionar o pagamento do boleto da prestação 

de serviços à comprovação dos pagamentos dos 

funcionários.

Ÿ Especificar como acontecerá a substituição de fun-

cionários.

Ÿ Em caso de uso de equipamentos do fornecedor, os 

mesmos devem ser discriminados no contrato, bem 

como a responsabilidade do condomínio pela con-

servação dos mesmos.

Ÿ Sugere-se que os contratos não tenham validade 

maior do que 4 anos (prestação de serviço) e que 

eles possam ser rescindidos a qualquer momento 

no caso de descumprimento contratual, com notifi-

cação prévia por escrito de no máximo 30 dias.

Fonte: Sindiconet.

Mercado�Condominial





CENÁRIO�IMOBILIÁRIO
1º�Semestre�de�2016

Pesquisa

11

Pesquisas do Mercado 
Imobiliário

O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC 
avalia o Mercado Imobiliário de Santa 

Catarina e fornece análises conforme a sua 
necessidade. 

Consulte-nos: (47) 3367-1985 
pesquisa@secovi-sc.com.br 

Visando avaliar o mercado imobiliário das cidades de 

Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Lages e Rio do Sul, o 

Secovi/SC apresenta a análise do valor médio do m² por á-

rea útil dos imóveis novos e usados ofertados para venda 

durante o 1º semestre de 2016.

Os dados utilizados neste estudo foram coletados das 

ofertas anunciadas nos sites das imobiliárias que estão in-

seridas no Portal Chave Fácil, analisados pelo departa-

mento de pesquisa do sindicato e auditados pelo Instituto 

de Pesquisa DataCenso.

Balneário�Camboriú

De acordo com os resultados do 1º semestre de 2016, 

observa-se que os imóveis de Balneário Camboriú apre-

sentaram uma valorização média geral de 4% no valor do 

m² ofertado. 

Entre os tipos de imóveis estudados, os apartamentos 

com dois dormitórios se destacaram pela maior valoriza-

ção, de 4,7% em relação ao valor do m² ofertado em janei-

ro.

Realizando um comparativo com o valor do m² oferta-

do entre junho de 2015 e junho de 2016, observa-se que 

os imóveis em Balneário Camboriú apresentaram um au-

mento de 9% no valor do m² por área útil.
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Gráfico 1: Valor médio do m² por área útil ofertado no 1º semestre de 2016

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.

Margem de Erro Amostral de 10% a 20%

Janeiro Junho

Apartamento
1 Dorm

Apartamento
2 Dorm

Apartamento
3 Dorm

Apartamento
4 Dorm

5.486,38
5.695,99

5.572,19
5.832,76

8.359,56
8.639,19

10.768,83
11.219,64

Itajaí

Em Itajaí, os resultados do 1º semestre de 2016 apre-

sentaram uma valorização média de 4,5% no valor do m² 

ofertado. Entre os tipos de imóveis estudados, os apar-

tamentos com quatro dormitórios se destacaram pela 

maior valorização, de 9,3% em relação ao valor do m² ofer-

tado em janeiro.

Realizando um comparativo com o valor do m² oferta-

do entre junho de 2015 e junho de 2016, observa-se que 

os imóveis em Itajaí apresentaram um aumento de 17% no 

valor do m² por área útil dos imóveis novos e usados.
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Gráfico 2: Valor médio do m² por área útil ofertado no 1º semestre de 2016

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC

Margem de Erro Amostral de 10% a 20%

Apartamento
1 Dorm

Apartamento
2 Dorm

Apartamento
3 Dorm

Apartamento
4 Dorm

5.963,97
6.335,45

4.326,22
4.352,69

6.782,11
6.899,00

9.618,86
10.516,77

Janeiro Junho
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Pesquisa

Lages

De acordo com os resultados do 1º semestre de 2016, 

observa-se que os imóveis de Lages apresentaram uma 

valorização média de 5,1% no valor do m² ofertado. Entre 

os tipos de imóveis estudados, os apartamentos com dois 

dormitórios se destacaram pela maior valorização, de 

8,2% em relação ao valor do m² ofertado em janeiro de 

2016.

Realizando um comparativo com o valor do m² oferta-

do entre junho de 2015 e junho de 2016, observa-se que 

os imóveis em Lages apresentaram um aumento de 10% 

no valor do m² por área útil dos imóveis novos e usados.

Itapema

Os resultados do 1º semestre de 2016 na cidade de 

Itapema apresentaram uma valorização média de 5,5% no 

valor do m² ofertado. Entre os tipos de imóveis estudados, 

os apartamentos com dois dormitórios se destacaram pe-

la maior valorização, de 6,4% em relação ao valor do m² o-

fertado em janeiro de 2016.

Realizando um comparativo com o valor do m² oferta-

do entre junho de 2015 e junho de 2016, observa-se que 

os imóveis em Itapema apresentaram um aumento de 

11% no valor do m² por área útil dos imóveis novos e usa-

dos.

Rio�do�Sul

Em Rio do Sul, os resultados do 1º semestre de 2016 a-

presentaram uma valorização média de 8,5% no valor do 

m² ofertado. Entre os tipos de imóveis estudados, os apar-

tamentos com um dormitórios se destacaram pela maior 

valorização, de 12,4% em relação ao valor do m² ofertado 

em janeiro.

Realizando um comparativo com o valor do m² oferta-

do entre junho de 2015 e junho de 2016, observa-se que 

os imóveis em Rio do Sul apresentaram um aumento de 

15% no valor do m² por área útil dos imóveis novos e usa-

dos.
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Gráfico 3: Valor médio do m² por área útil ofertado no 1º semestre de 2016 

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.

Margem de Erro Amostral de 10% a 20%

Apartamento
2 Dorm

Apartamento
3 Dorm

Apartamento
4 Dorm

4.092,31
4.353,52

4.803,88
4.999,11

5.750,50
6.105,37

Janeiro Junho
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Gráfico 4: Valor médio do m² por área útil ofertado no 1º semestre de 2016

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.

Margem de Erro Amostral de 10% a 20%

Apartamento
2 Dorm

Apartamento
3 Dorm

Apartamento
4 Dorm

3.109,35
3.362,98

3.072,02
3.225,35

3.141,64
3.213,87

Janeiro Junho
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Gráfico 5: Valor médio do m² por área útil ofertado no 1º semestre de 2016

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.

Margem de Erro Amostral de 10% a 20%

Apartamento
1 Dorm

Apartamento
2 Dorm

Apartamento
3 Dorm

2.997,56
3.370,13

2.865,96
2.972,40

3.298,12
3.604,95

Janeiro Junho
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A�assessoria�jurídica�do�SECOVI/SC

RESPONDE
?O�Associado

PERGUNTA

Legislação

Tire�suas�dúvidas�enviando�um�
e-mail�para�para�o�setor�jurídico�

do�Secovi/SC
juridico@secovi-sc.com.br

Condomínio:� a� convivência� em� comuni-
dade�precisa�se�adequar�às�regras�locais

1. Posso�instalar�câmeras�de�vigilância�no�corredor��
externo�do�meu�apartamento�em�condomínio�residen-
cial?

As modificações, mesmo que mínimas realizadas em á-

rea comum do condomínio (residencial ou comercial) re-

querem autorização, não somente do síndico que é o ges-

tor, mas sim da assembleia, órgão máximo condominial.

Ainda que seja para o bem-estar e segurança do con-

dômino a área comum é de uso e propriedade de todos os 

coproprietários.

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são 

propriedade exclusiva, e partes que são propriedade co-

mum dos condôminos.

§ 2º O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede ge-

ral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a 

calefação e refrigeração centrais, e as demais partes co-

muns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utili-

zados em comum pelos condôminos, não podendo ser a-

lienados separadamente, ou divididos.

O condômino tem direito ao uso da área comum, des-

de que não impeça ou diminua a utilização dos demais 

condôminos deste espaço:

Art. 1.335. São direitos do condômino:

II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, 

e contanto que não exclua a utilização dos demais com-

possuidores;

A instalação de câmeras de vigilância na entrada da u-

nidade privativa na área externa e comum, além da possi-

bilidade de violar os direitos de intimidade e privacidade 

dos demais moradores, dá destinação diversa à área co-

mum e requer autorização dos demais moradores, poden-

do ainda caracterizar “realização de obra em parte comum 

do condomínio”.

A situação não se confunde com alteração de fachada, 

que consoante art. 1336 do Código Civil são deveres dos 

condôminos não alterar a fachada, as partes e esquadrias 

externas sejam em forma ou cor, sendo que essa modali-

dade de modificação necessita da autorização unânime 

dos condôminos.

Para que a alteração seja possível sem sofrer sanção 

condominial, de multa ou desfazimento o condômino de-

ve obter a anuência dos demais condôminos em assem-

bleia, e também autorização expressa dos condôminos 

que usam diretamente a área de uso compartilhado que 

será monitorada.

Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em 

acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumen-

tar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos 

votos dos condôminos, não sendo permitidas constru-

ções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utili-

zação, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, 

ou comuns.

Também deve o condômino se ater ao disposto na con-

venção e regimento interno do condomínio, alguns ve-

dam a utilização de objetos privativos na área comum, 

dessa forma, para obter sucesso, a autorização em assem-

bleia dependerá de 2/3 dos condôminos caso precise alte-

rar a convenção, e da maioria dos presentes caso a modifi-

cação seja no regimento interno (salvo quórum diferen-

ciado previsto em convenção condominial).

Nesse sentido verifica-se na jurisprudência:

Apelação. Direito Civil. Direito Processual Civil. Ação de 

Obrigação de Fazer. Condomínio. Câmera de Segurança. 

Área comum. Convenção. Vedação. Recurso Conhecido e 

Provido. Sentença Reformada. 1. Instalação de câmera de 

segurança no corredor de entrada do apartamento não 

requer aplicação da regra insculpida pelo artigo 1.336 do 

Código Civil, pois não se trata de fachada. 2. Entretanto, no 

caso em análise, a Convenção de Condomínio proíbe a 

manutenção de objetos de uso privativos nas áreas de uso 

comum. Assim, necessária reforma da sentença para obri-

gar a ré a retirar o equipamento da área comum do condo-

mínio. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reforma-

da. (TJ-DF - APC: 20150910093530, Relator: Romulo de A-

raújo Mendes, Data de Julgamento: 11/05/2016, 1ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2016 . 

Pág.: 286) Grifou-se.
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Legislação

Locação�‒�Responsabilidade�do�Fiador�
até�a�entrega�das�chaves

Ao assinar contrato de locação na qualidade de garan-

tidor das obrigações financeiras, o fiador precisa ter ciên-

cia da extensão da sua responsabilidade. Embora fixado 

expressamente o término da relação locatícia, não são ra-

ras as prorrogações por prazo indeterminado, sem o co-

nhecimento do fiador. Na maioria dos contratos consta a 

cláusula de que fiador assume o ônus pelos débitos locatí-

cios até a efetiva entrega das chaves. Essa condição en-

contra amparo na legislação, mais precisamente no art. 39, 

da Lei 8.245/91, que assim prevê: “Salvo disposição con-

tratual em contrário, qualquer das garantias da locação se 

estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que 

prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força 

desta Lei.”.

Em apreciação a caso relacionado ao tema, a 3ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fiador con-

tinua responsável pela dívida do locatário constituída 

após a prorrogação por prazo indeterminado do contrato 

de locação, desde que haja cláusula prevendo sua respon-

sabilidade até a entrega das chaves REsp n. 1412372/SC, 

julgado em 15/4/2015). 

O relator do processo, Ministro Paulo de Tarso Sanse-

verino, declarou válida a cláusula do contrato de fiança 

que previa a continuidade da garantia para o período pro-

longado, sendo desnecessário o aditamento contratual 

para a extensão da fiança. Destacou ainda que nessas cir-

cunstâncias não tem efeito a Súmula 214 do STJ, segundo 

a qual "o fiador na locação não responde por obrigações 

resultantes de aditamento ao qual não anuiu".

Portanto, em razão do posicionamento jurisprudencial 

pacífico, se a pretensão é de responsabilizar-se tão so-

mente pelo prazo do contrato, cabe ao fiador notificar o 

locador da sua exoneração na forma do art. 835, do Códi-

go Civil. Se não ocorrer tal manifestação, existindo cláusu-

la expressa, responderá por todos os encargos até a efeti-

va entrega do imóvel. 

Lei�prevê�Medição�Individual�do�Consu-
mo�de�Água�

No dia 12/7/2016 foi sancionada e publicada no Diário 

Oficial a Lei Federal nº 13.312/2016, que estabelece a obri-

gatoriedade da medição individualizada do consumo de 

água para as novas edificações condominiais. 

Sobre esta legislação, dois são os aspectos a ressaltar. 

1. A vigência do dispositivo legal dar-se-á somente a 

partir de 2021, pois entendeu o legislador a necessidade 

de respeitar projetos aprovados e em execução. 

2. A lei incide somente sobre as novas edificações. Os 

condomínios já edificados não são abrangidos pelos seus 

efeitos, porém, recomenda-se o debate em assembleia 

para adequação, se houver viabilidade técnica e financei-

ra.

Por fim, importante mencionar a existência de legis-

lações municipais que já tratam do assunto. Em Balneário 

Camboriú(SC), por exemplo, a obrigatoriedade de leitura 

e cobrança individual de água está prevista desde o ano 

de 2005, todavia, o serviço não era efetivado pela munici-

palidade e por sua concessionária. Nesse sentido e obser-

vando a omissão do Poder Público, o Secovi/SC propôs 

ação coletiva, objetivando a prestação do serviço de acor-

do com a legislação municipal. Ao apreciar o pedido, a li-

minar foi deferida e a empresa concessionária vem indivi-

dualizando a leitura e a cobrança nos termos da decisão 

judicial (processo n. 0301673-72.2015.8. 24.0005)*. 

*Entre em contato com o Secovi/SC e consulte se 

seu condomínio foi beneficiado pela decisão judicial.

Confira�a�Lei�publicada: Lei nº 13.312, de 12 de julho  

de 2016.

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que esta-

belece diretrizes nacionais para o saneamento básico, pa-

ra tornar obrigatória a medição individualizada do consu-

mo hídrico nas novas edificações condominiais.  

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo 

de Presidente da República, Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei torna obrigatória a medição individuali-

zada do consumo hídrico nas novas edificações condomi-

niais.  

Art. 2º O art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:  

Art. 29 ..............................................................................................

§ 3º As novas edificações condominiais adotarão pa-

drões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre 

outros procedimentos, a medição individualizada do con-

sumo hídrico por unidade imobiliária. (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos cinco 

anos de sua publicação oficial. 

Brasília, 12 de julho de 2016; 195o da Independência e 

128o da República.

MICHEL TEMER

José Sarney Filho

André�Henrique�Bräscher�(OAB/SC�16.242)
Morgana�Schoenau�da�Silva�(OAB/SC�34.633)
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Localizada na região do Costa Verde Mar a 109 km da 

capital catarinense, a cidade de Penha se destaca por suas 

atrações naturais, como praias e cachoeiras. Com uma 

área de 58.783 km² e uma população de 25.140 habitantes 

de acordo com o IBGE 2010, a cidade completou no dia 19 

de julho 58 anos de emancipação política.

Com base na cultura açoriana, a cidade oferece um 

conjunto de atrativos que vão desde belezas naturais, a-

trações culturais e de lazer. Seu cenário reúne 19 praias em 

seus 31 km de orla marítima e o maior parque multitemá-

tico da América Latina. A Praia Alegre, considerada a mais 

calma, oferece uma larga faixa de areia, árvores centená-

rias e uma iluminação decorativa na orla. Outras praias do 

município são: A Praia da Armação, Armação do Itapoco-

roy, da Saudade, do Quilombo, da Fortaleza, do Mangui-

nho, da Cancela, da Paciência, São Roque, Vermelha, Gran-

de e a Ilha Feia, que fica a 20 minutos de barco da costa, na 

divisa com Piçarras.

 Além disso, possui uma gastronomia típica com diver-

sos pratos de frutos do mar, sendo que a cidade é uma das 

principais criadoras de mariscos do país.

Entre os atrativos de lazer da cidade está a Capela São 

João Batista, que é um Patrimônio Histórico construído em 

1759, com estrutura de óleo de baleias. A casa do Engenho 

é outro atrativo do munícipio, onde produz farinha de 

mandioca, tapioca e uma variedade de produtos coloniais 

como queijos, vinhos e cachaças. O museu Porto Amado 

concentra um pouco da história da região, além do acervo 

de ossos de baleias com mais de 100 anos.

Para quem procura um pouco mais de diversão e aven-

tura, a cidade oferece ainda um roteiro desenvolvido para 

o público adepto ao cicloturismo, sendo que a cidade faz 

parte do circuito de cicloturismo da Costa Verde e Mar. A-

lém disso, é possível ainda praticar mergulhos e realizar o 

turismo de aventura nas diversas trilhas ecológicas situa-

das no município e nos voos de parapente.

Parque�Beto�Carrero�World

Conhecido internacionalmente o Beto Carrero World 

projetou a cidade de Penha como um dos principais desti-

nos turísticos do país. Inaugurado em 1991 e considerado 

o maior parque multitemático da América Latina, o parque 

possui 14 milhões de metros quadrados, oferece mais de 

85 atrações e possui cerca de 1.100 artistas e funcionários.

A instalação do Parque no município gerou milhões em 

investimentos e incentivou o desenvolvimento econômi-

co da região.

Recentemente o Beto Carrero World foi reconhecido 

pela terceira vez consecutiva como o melhor Parque Te-

mático da América do Sul pelo Travelers' Choice™ . O Trip-

Advisor, o melhor site de viagens do mundo, anunciou os 

vencedores nas categorias Parque de Diversões, Parques 

Capa

PENHA/SC,�
A�CAPITAL�NACIONAL�DO�MARISCO

Legenda: Penha/SC | Imagem: Rafael Saldanha Fotografia
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Aquáticos, Zoológicos e Aquários. O Beto Carrero World 

venceu em primeiro lugar nessa categoria e também co-

mo o 10º Melhor Parque Temático do Mundo, dividindo o 

ranking com nomes de peso. 

Em 2004 a organização do parque fundou o Instituto 

Beto Carrero, que realiza ações sociais e conta com uma e-

quipe de 19 profissionais formada por clínico geral, gine-

cologista, pediatra, dentista, nutricionista, pedagogos, 

professores, vigias, cozinheiras, jardineiros entre outros. A 

entidade desenvolve e mantém projetos de responsabili-

dade social, apoiado no tripé Educação – Saúde – Meio 

Ambiente.

Economia�do�Município

O munícipio tem como base econômica a maricultura, 

onde se destaca como o maior produtor de marisco no 

Brasil recebendo o título de “Capital Nacional do Marisco”. 

O setor produz cerca de 3 mil toneladas por ano na cidade 

e movimenta R$ 4 milhões de forma direta.

 A atividade de pesca e o turismo também estão entre 

suas fontes de sustentação, sendo que o turismo se inten-

sificou principalmente após a implantação do Parque Beto 

Carrero World no município, fomentando também a hote-

laria e gastronomia da cidade. De acordo com a última 

Pesquisa de Demanda Turística realizada pelo munícipio 

mais de 97% dos visitantes entrevistados pretendem re-

tornar a cidade de Penha durante a temporada. Os princi-

pais visitantes são de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e 

Rio Grande do Sul. A pesquisa registrou também turistas 

estrangeiros vindos da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bo-

lívia. 

Segundo dados do SEBRAE, no que se refere ao recorte 

setorial, o segmento do comércio é o mais representativo 

em número de empresas. No entanto, o setor de presta-

ção de serviços é o que mais gera empregos no município, 

53,6% dos postos de trabalho. No ano de 2010, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal de Penha alcançou 

0,743, colocando o município na 115ª posição estadual 

neste indicador.

A cidade também possui um calendário fixo de eventos 

que estimulam a economia do município, como a Festa 

Nacional do Marisco, que surgiu principalmente para co-

memorar o crescimento da maricultura na região. A pro-

gramação do evento é extensa, que vai desde a gastrono-

mia à base de marisco e frutos do mar, como também 

shows Nacionais, Shows com bandas Regionais, Concurso 

da Rainha, apresentações folclóricas e culturais de Penha e 

Região. A festa acontece sempre no mês de Fevereiro.

Para atender a demanda de visitantes na cidade, o go-

verno do município está focando em melhorias em sua in-

fraestrutura. Recentemente a prefeitura promoveu uma 

audiência pública para apresentação do Plano de Mobili-

dade Urbana – PlanMob, que tem o intuito de estabelecer 

políticas, diretrizes e planos de ação, relativos à mobilida-

de urbana, objetivando a promoção da cidadania, inclu-

são social e desenvolvimento econômico. O PlanMob de 

Penha foi elaborado para ter validade de 10 anos, quando 

a população local está prevista para atingir a casa de 35 

mil residentes. Dentro deste prazo, o Plano determina me-

tas e datas para cada etapa ser realizada.

Mercado�Imobiliário

Por seu potencial turístico, a cidade de Penha está se 

desenvolvendo gradativamente no setor imobiliário. Os a-

trativos da cidade e sua localização privilegiada estão a-

traindo olhares de investidores e de grandes construtoras. 

Além disso, em comparação aos balneários vizinhos o va-

lor dos imóveis do município é mais acessível, estimulan-

do investimentos realizados não só por moradores da ci-

dade. 

De acordo com o empresário e corretor de imóveis 

Márcio Piccoli Bergamann, devido a fatores políticos e e-

conômicos, a cidade de Penha ainda é uma das cidades 

com o m² mais baixo da região, cerca de R$ 660,00 reais o 

m². “Isso tem mudado nos últimos anos, com a revitaliza-

ção de algumas praias, como a praia alegre, praia do trapi-

che e praia grande, e algumas obras de infraestrutura, co-

mo a calçamento de inúmeras ruas, mas ainda temos mui-

to a crescer e valorizar”.

Ainda segundo Bergamann, a verticalização no municí-

pio começou nos últimos 10 anos, diferente dos municí-

pios vizinhos que já acontecem há mais tempo. “A cons-

trução de prédios, e apartamentos mudou um cenário de 

praia de idosos e de turistas, para uma praia de investido-

res e veranistas, há 10 anos tínhamos 2 ou 3 prédios, com 

mais de três andares. 

Hoje são mais de 15 condomínios prontos, 10 em cons-

trução e mais 10 em fase de projeto, além dos loteamen-

tos populares e de alto padrão”, informa o empresário.

O mercado imobiliário do município atrai compradores 

da região de Blumenau, Indaial, Itajaí e Joinville, como 

também de outros estados como o Paraná. 

“Vemos o futuro do setor com uma perspectiva otimis-

ta, uma vez que a economia nacional começa a dar sinais 

de recuperação, e mesmo com a dificuldade do crédito, os 

lançamentos de novos produtos continuam. Além de 

termos mais de 20 belas praias e do maior parque 

multitemático da América Latina, nosso comércio e setor 

de serviço esta cada dia mais capacitado e qualificado. 

Investir em Penha é sinônimo de bom negócio”, finaliza 

Bergamann.
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A Medida Provisória nº732, publicada em 10 de junho 

de 2016, no Diário Oficial da União, sobre terrenos de ma-

rinha, limita o reajuste da taxa e prorroga o pagamento 

com parcelamento da cobrança da taxa de ocupação. 

Ficou estabelecido na Medida Provisória nº732: 

Ÿ O reajuste, no exercício de 2016, das receitas patri-

moniais decorrentes da atualização da planta de va-

lores para efeito do cálculo do valor do domínio ple-

no do terreno, fica limitado a 10,54% sobre o valor 

do trecho correspondente para o exercício de 2015, 

ressalvada a correção de inconsistências cadastrais; 

Ÿ Os critérios utilizados para a atualização do valor do 

domínio pleno dos terrenos da União; 

Ÿ O ajuste de eventuais diferenças entre a planta de 

valores adotada por diferentes órgãos; 

Ÿ Determina, ainda, a disponibilização dos documen-

tos de arrecadação e a forma de parcelamento das 

cotas mensais, com o vencimento da primeira par-

cela ou da cota única para o dia 29 de julho de 2016, 

respeitando o valor mínimo de R$ 100,00 (cem 

reais) para cada parcela. 

Ÿ A Secretaria do Patrimônio da União efetuará os no-

vos lançamentos decorrentes da aplicação do dis-

posto no caput e disponibilizará os documentos de 

arrecadação em seu site, para os quais será conce-

dido o parcelamento em até seis parcelas.

A�Reestruturação

O Ministério do Planejamento apresentou motivos pa-

ra a edição da Medida Provisória nº732, entre eles, está à 

atualização realizada para o lançamento das cobranças no 

ano de 2016 que gerou intensa reestruturação dos parâ-

metros de cobrança provocando uma enorme amplitude 

em relação às cobranças realizadas no ano de 2015. 

“Dessa forma, a amplitude das mudanças dos valores 

reajustados cobrados implica em enorme imposição aos 

cidadãos já afetados por uma conjuntura econômica des-

favorável, o que demanda ajustes na forma da implemen-

tação, sem contar que a manutenção da situação atual po-

de ensejar inúmeras ações judiciais que poderão ser impe-

tradas a qualquer momento em desfavor da União pelos 

atuais ocupantes e foreiros”, informou o documento do 

governo federal.

A Medida Provisória nº 732 retrai o aumento que pode-

ria ser exorbitante em alguns municípios. Ainda pela me-

dida, se for detectada a defasagem nos valores cobrados, 

a diferença será arrecadada de forma proporcional. “A so-

TERRENOS�DE�
MARINHA:�GOVERNO�
LIMITA�O�REAJUSTE�E�

PRORROGA�O�
PAGAMENTO�DA�TAXA�

DE�OCUPAÇÃO�
Imagem: Banco de Imagens Secovi/SC.



lução com a Medida Provisória visa à modulação do efeito  

das correções, de modo a evitar uma imposição excessiva 

aos contribuintes, em momento de desaceleração econô-

mica”, ressaltou o ministro do Planejamento, Desenvolvi-

mento e Gestão, Dyogo Oliveira.

Suspenção�das�cobranças�de� taxas�de�

marinha�apenas�para�o�Espírito�Santo

No estado do Espírito Santo, a cobrança de taxas de 

marinha – foro, taxa de ocupação e laudêmio – está sus-

pensa. A decisão é da Justiça Federal, assinada em 29 de 

junho de 2016, pelo Juiz Federal Aylton Bonomo Júnior. 

O motivo se deve ao questionamento ocorrido durante 

os procedimentos demarcatórios dos terrenos presentes 

em área da União, quando a notificação era informada aos 

proprietários que ocupavam área de marinha por edital e 

não por uma notificação pessoal, pois o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) considera que a ausência de uma notifica-

ção pessoal, quando o morador tem endereço conhecido 

torna nulo o processo de demarcação.

Com isto também ficam anuladas as averbações reali-

zadas nas escrituras, informando que o imóvel ou parte 

dele esta em área da União. O mesmo acontece com os 

contratos denominados enfitêuticos e com Registros Imo-

biliários Patrimoniais – RIP’S, junto à SPU.

Porém, isto não impede que no futuro a União refaça a 

demarcação, no estado do Espírito Santo, no entanto ela 

deverá ser realizada conforme a nova legislação. Tendo, 

principalmente, antes de iniciar os trabalhos fazer audiên-

cia pública com a comunidade afetada e as Câmaras Mu-

nicipais. 

Tal benefício não incluirá os proprietários que não ti-

nham endereço conhecido à época da notificação, estes 

foram acionados por edital devido à falta de alternativa de 

localização.

Fontes consultadas: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão; Sergipe Notícias; Gazeta Online;

Loteamento
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Manutenção

A atualização da NBR 16.280 que trata de reformas em 

unidades condominiais e também nas áreas comuns dos 

condomínios, sofreu mudanças e reduziu a responsabili-

dade do síndico sobre obras realizadas nos apartamentos. 

A emenda que foi alterada em 2014, sofreu modificações e 

entrou em vigor em setembro de 2015.

A nova versão da norma simplifica a normalização das 

obras nas unidades autônomas, retirando a obrigação do 

condomínio de autorizar e vistoriar as obras nos aparta-

mentos, isentando o síndico de examinar se as mesmas 

são plausíveis ou não, se estão cumprindo o projeto auto-

rizado e se ao término foram ou não realizadas de acordo 

com a autorização e conforme determinava o projeto ori-

ginal, editado em 2014.

A�Nova�Versão

Com esta alteração, a gestão da obra do apartamento 

fica a encargo do condômino ou responsável legal pela u-

nidade, ou seja, ele fica responsável por entregar ao síndi-

co a documentação do plano de reforma, verificação da e-

xecução da obra realizada dentro da unidade e forma-

lização do projeto junto ao condomínio, isentando desta 

forma a responsabilidade do síndico. 

Passa a ser responsabilidade exclusivamente do pro-

prietário ou morador a contratação de um profissional ha-

bilitado, que será o responsável técnico pelas alterações 

executadas no local e por cumprir o plano de reforma, e 

todas as regras internas que possam impactar no bem-

estar e segurança das pessoas, sistemas e da edificação 

como um todo. 

Portanto, a responsabilidade pelos documentos e pela 

reforma passa a ser do morador que executa a alteração 

no apartamento, e do arquiteto ou engenheiro que assina 

a ART ou RRT da obra. 

O síndico fica incumbido de cobrar e conferir se toda a 

documentação foi entregue e arquivar os documentos, a-

lém de monitorar se a execução segue o que foi previa-

mente combinado. Ou seja, com o plano de reforma em 

mãos, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), o síndico 

não necessita mais, buscar um profissional para ajudá-lo a 

autorizar a obra. Entende-se desta forma que se o mora-

dor já adotou as medidas necessárias para a obra, e está 

amparado por um profissional, então a obra esta dentro 

das normas de construção. 

Além da modificação da norma fica esclarecido que 

quem deve arcar com as despesas do engenheiro e/ou ar-

quiteto responsável pela checagem da obra e da docu-

mentação é o próprio morador que está realizando a obra, 

partindo do princípio que a contratação é realizada pelo 

executante. Não sendo mais necessário o síndico contra-

tar outro profissional para fazer a leitura das plantas e veri-

ficação na obra, visto que este profissional já esta presente 

desde o princípio do projeto.

O�que�continua�em�vigor

Lembrando que ainda são necessárias as outras medi-

das que constam na NBR 16.280 para executar reformas 

dentro dos apartamentos, como: apresentar ao síndico 

um plano de reforma detalhado contendo a ART ou RRT e 

todas as alterações que serão realizadas, dos materiais 

empregados e até das ferramentas, caso sejam de impac-

to; obter informações dos funcionários que trabalharam 

na obra; assim como síndico deve guardar os documentos 

AS�NOVAS�EXIGÊNCIAS�
DA�NBR�16.280�PARA�

REFORMAS�EM�
APARTAMENTOS�E�

ÁREAS�COMUNS�DOS�
CONDOMÍNIOS�
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que alteram o manual padrão do condomínio e suas plan-

tas. 

Além disto, o síndico mesmo não sendo responsável 

pela obra em unidades autônomas continua sendo dele a 

responsabilidade pela segurança da edificação.

Síndico�Fique�Atento

Os síndicos que desejarem se proteger e estiverem in-

seguros ou desconfiados com determinada obra no pré-

dio recomenda-se a contratação de um especialista para 

realizar uma vistoria na documentação entregue ou inspe-

ção da obra em andamento, assim garantindo que a obra 

esteja sendo executada de forma adequada não colocan-

do a estrutura da edificação e a vida dos moradores em 

risco. 

O fundamental para o síndico é se precaver analisando 

com atenção à ART/RRT, verificar o plano de reforma, além 

disto, o síndico deve sempre da melhor forma possível se 

precaver e ter conhecimento do que esta acontecendo em 

seu condomínio. Podendo ser auxiliado por um especialis-

ta, pois, para quem não tem conhecimentos na área de en-

genharia e arquitetura, pode ser difícil avaliar uma refor-

ma apenas com base em documentos, mesmo que com 

ART/RRT.

A norma reduziu o poder de fiscalização do síndico, 

porem, continua sendo dever do dele avaliar se algum 

problema esta ocorrendo e tomar as medidas cabíveis, 

pois mesmo não previstas na norma da ABNT, são previs-

tas em lei ou na convenção - como multa.

O�que�pode�ser�analisado

No projeto deve estar descrito o que será feito na re-

forma. Se no documento houver ‘reforma na unidade’, ou 

dados genéricos, o interessante é solicitar um documento 

mais detalhado. 

Na ART/RRT da reforma deve constar que é para fins de 

execução de obra/reforma.

Não pode ser uma ART/RRT de ‘laudo de execução de 

obra’, pois significaria que o profissional se responsabiliza 

por um documento sobre a reforma, e não pela execução 

da obra.

Fontes consultadas: Grupo Direcional; Sindiconet; NBR 16.280.

Quadras�Esportivas:�construção�e�recuperação

Garagens:�recuperação�piso�-�pintura�de�vagas

Alambrados:�instalação�e�reforma

Equipamentos�esportivos:�trave,�tabela,�redes
�����
����Atuamos�em�todo�estado�de�Santa�Catarina!�

�

www.altipisos.com.br
Rua�São�Pedro,�nº�1844�-�sala�7�|�São�José��|�SC
(48)�3346�3454�|�(48)�3094�5890�|���������(48)�8821�7733
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Shopping

Os brasileiros estão passando mais tempo no shop-

ping center e gastando mais. Em 2016, o frequentador fi-

cou 76 minutos, em média, no shopping, enquanto em 

2012, o tempo médio era de 73 minutos. 

O tíquete médio, que consiste em mensurar o valor 

médio das vendas de um determinado estabelecimento 

comercial, aumentou de dois anos para cá, de R$ 196,81 

em 2012 contra R$ 243,82 este ano, em valores ajustados 

pelo IPCA. Os dados constam da pesquisa bianual da 

Abrasce - Associação Brasileira de Shopping Centers em 

parceria com a GFK, empresa alemã de estudos de mer-

cado.

Segundo a pesquisa, a principal razão para o aumento 

do tíquete e das visitas pode ser a crise econômica. Com a 

alta do dólar, os consumidores de maior poder aquisitivo 

e que costumavam realizar compras no exterior deixaram 

de viajar e passaram a comprar nos shoppings, analisa a 

pesquisa. Esse público costuma gastar mais que duas ve-

zes o valor gasto pela classe C. 

O�que�os�consumidores�buscam

Fazer compras é o maior motivo para visitar o shopping 

center, citado por 45% dos entrevistados. Em 2012, no en-

tanto, a proporção era de 47%. Ainda que nem todos os 

que visitam o shopping center saiam com alguma sacola 

nova, a proporção de pessoas que fazem alguma compra 

aumentou. Cerca de 59% fizeram alguma compra em sua 

última visita ao shopping e, em 2012, no entanto, essa fa-

tia era de 48%. 

Cerca de 72% dos frequentadores foi ao shopping bus-

cando uma loja específica. A Renner motivou 9% das visi-

tas, a C&A 7% e a Saraiva 4%. Riachuelo, Centauro e Mari-

sa também atraíram os consumidores. 

O cinema ficou mais popular e se tornou um dos prin-

cipais motivos para 7% dos visitantes em 2016, contra 4% 

de quatro anos atrás, segundo levantamento da Abrasce. 

A maioria dos entrevistados, 61%, vai ao cinema pelo me-

nos uma vez por mês e, desses, 12% vão assistir a algum 

filme semanalmente.

Caixa eletrônico, lotérica e agência bancária foram ser-

viços usados por grande parte dos clientes, apontou a 

pesquisa. 

A visita à praça de alimentação não poderia deixar de 

faltar: 41% dos visitantes do shopping pararam para co-

mer algo.

O�perfil�do�consumidor

Os frequentadores dos shoppings no Brasil estão cada 

vez mais novos. A presença de menores de 19 anos cres-

ceu de 10% a 18% de 2012 a 2016.

Esse também é o público que passa mais tempo no lo-

cal. São 81 minutos por visita, contra uma média de 76 mi-

nutos. Enquanto mais adolescentes vão aos shoppings, o 

público com mais de 45 anos caiu, de 26% em 2012 para 

20% em 2016. 

Os solteiros também estão indo mais ao shopping. Eles 

representam 63% dos visitantes, contra 49% registrado 

em 2012. Esse público também visita mais o shopping, 

com cerca de 7,56 idas por mês.

A classe B corresponde à maioria dos frequentadores: 

eles são 50%. A classe A corresponde a 21% e a classe C, 

29%. 

As mulheres representam pela maior parte do público, 

59%. Ainda que as mulheres sejam maioria dos visitantes, 

os homens têm uma frequência maior. Eles vão, em média, 

8,11 vezes no shopping em um mês e as mulheres fazem 

6,81 visitas por mês.

Fonte: Revista Exame; Abrasce.

AS�COMPRAS�E�OS�
HÁBITOS�DOS�

BRASILEIROS�NO�
SHOPPING

Imagem: Banco de Imagens Secovi/SC.



Secovi/SC: Recentemente foi sancionada a lei que 

transforma as SDRs em Agências de Desenvolvimento 

Regional. Qual foi o motivo da mudança?

Gaspar Laus: As Agências de Desenvolvimento Regional 

tem a missão de promover o planejamento integrado da 

região. O que observamos atualmente é certo isolamento 

dos municípios na solução dos seus problemas, que na 

verdade são comuns a todos, como por exemplo, a mobi-

lidade urbana, a saúde, a assistência social. O “pensar re-

gionalmente” passa a fazer parte de uma agenda conjunta 

dos prefeitos, câmaras de vereadores e sociedade civil e é 

com estes agentes que o Governo do Estado quer dialo-

gar. Queremos saber o que pensam para o futuro, quais as 

demandas mais urgentes, o que podemos solucionar co-

letivamente. As ADRs tem agora um colegiado mais forte, 

que une os diversos setores do Governo do Estado (Ce-

lesc, Casan, Fatma, Defesa Civil, polícias, Corpo de Bom-

beiros, Epagri, Cidasc, Sine, IGP) para que os problemas e 

soluções dos municípios sejam tratados de forma plane-

jada. 

Secovi/SC: O que mudou para a Agência Regional de 

Itajaí? A abrangência continuou a mesma? 

Gaspar Laus: A abrangência continuou com nove cidades 

e o que mudou foram as nomenclaturas das gerências re-

gionais. Algumas foram extintas, como é o caso da Gerên-

cia de Planejamento, a Gerência de Turismo, Cultura e Es-

porte e passamos a contar com gerências novas, mas ade-

quadas com as necessidades como é o caso da Gerência 

de Convênios, Contratos e Licitações. Não foram criados 

novos cargos, mas sim extintos do quadro. 

Secovi/SC: Quais são as principais bases econômicas 

da base da ADR Itajaí?

Gaspar Laus: O turismo, a pesca e o comércio exterior são 

as bases da nossa economia. 

Secovi/SC: A cidade de Penha completa neste mês de 

julho 58 anos, quais são as ações especificas para a ci-

dade que estão sendo implantadas em 2016 pela ADR?

Gaspar Laus: Em Penha, a ADR é uma grande parceira. Re-

centemente concluímos em conjunto com a prefeitura o-

bras importantes pelo Fundam, com investimento de R$ 

2,6 milhões. As obras foram executadas nas três avenidas: 

Nereu Ramos, Elisabeth Konder Reis e Ivo Silveira. Renova-

mos a estrutura da Escola Estadual Antônio Rocha de An-

drade e somos parceiros em novas ações como na refor-

ma da Biblioteca Municipal, na instalação da iluminação 

da Rodovia Transbeto (BR 101/Beto Carrero) e que ficará 

pronta no início do próximo ano, na construção do Centro 

de Referência em Assistência Social.

Secovi/SC: Poderia dar um relato de como pode ser a-

valiado o desenvolvimento da cidade de Penha?

Gaspar Laus: Penha é uma cidade com vocação para o tu-

rismo, graças ao maior empreendimento turístico que é o 

Parque Beto Carrero, e está se estruturando para atender 

com excelência seus visitantes. O setor de serviços ganha 

muito com isso e a cidade tem na sua essência a boa hos-

pitalidade, sem falar nas belezas naturais. Penha tem prai-

as que são verdadeiros paraísos. 

Secovi/SC: Diversos municípios estão em busca da im-

plantação de um Plano de Mobilidade Urbana, qual a 
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sua opinião a respeito?

Gaspar Laus: O Governo do Estado é financiador de um 

amplo planejamento sobre mobilidade urbana e que vai 

transformar nossa região ao ser executado. Em 2020 sere-

mos uma região metropolitana com 2,5 milhões de habi-

tantes e é necessário pensar regionalmente sobre isso. Fa-

lo do InovAmfri, que é coordenado por um grupo de pes-

soas muito capacitadas, de diversos segmentos, e que le-

va em conta experiências exitosas de mobilidade em ou-

tras regiões, como Portland, nos Estados Unidos. Acre-

ditamos nesse estudo e na transformação que vai causar 

em nossa região. 

Secovi/SC: Quais os principais projetos que foram im-

plantados neste primeiro semestre pela Agência?

Gaspar Laus: Em apenas seis meses firmamos convênios 

com prefeituras e que chegaram a R$ 15 milhões. Esse in-

vestimento vai resultar em muitas obras, especialmente 

de infraestrutura viária, e que veremos concretizadas até o 

final do ano. 

Secovi/SC: Quais as ações que já estão programadas 

para os próximos meses?

Gaspar Laus: Nossas ações estão concentradas no acom-

panhamento das obras que estão sendo feitas, como a du-

plicação da Rodovia Antônio Heil, a ampliação do Hospital 

Marieta, a construção de cinco novas escolas de ensino 

médio, por exemplo. Temos alguns desafios para vermos 

concretizados ainda nesse ano, como é caso da revitali-

zação da Rodovia Jorge Lacerda (Itajaí/Blumenau), a inau-

guração dessas escolas citadas e a abertura de matrículas 

já para 2017, e a concretização do projeto ADR Cidadania, 

no qual contrataremos a mão-de-obra de detentas do re-

gime semiaberto, do Presídio de Itajaí, nas obras de pe-

quenos reparos em escolas. Estamos confiantes nessa a-

ção de ressocialização. 

Secovi/SC: Estamos passando por uma crise que está 

atingindo diversos setores econômicos do país, sendo 

que muitos municípios estão sentindo o reflexo com 

uma forte diminuição das arrecadações. Qual estraté-

gia utilizada pelo Governo em conjunto com as ADRs 

catarinenses para minimizar os efeitos negativos junto 

às cidades?

Gaspar Laus: A atitude do governador Raimundo Colom-

bo sempre foi proativa, mobilizando a equipe para vencer 

a crise. Fomos o último Estado a entrar na crise e seremos 

o primeiro a sair. Os salários dos servidores estão em dia, 

as obras seguem normalmente, abrimos novos canais pa-

ra exportação de produtos catarinenses, renegociamos a 

dívida com a União, estimulamos o setor de turismo e fa-

zemos com que o catarinense tenha confiança no Gover-

no. 
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Rua 620, nº 293, Sala 05 - Centro - Balneário Camboriú/SC

www.imobiliariarenascenca.com.br 

renascenca.camboriu@terra.com.br

Libera Leduc Wazlawick | Heitor Wazlawick
(47) 9983-5420 | (47) 3367-0722

Imobiliária 
Renascença Ltda. 
CRECI 001464-J

Rua�João�de�Castro,�nº�97�-�Lages/SC
(49)�3229-2009�|�(49)�9983-7909
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www.camaroimobiliaria.com.br

INTEGRAÇÃO�DE�
DADOS�FORTALECE�

O�MERCADO�
IMOBILIÁRIO

O presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, 

participou da reunião da Câmara Brasileira de Comércio e 

Serviços Imobiliários (CBCSI), realizada pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 

no Rio de Janeiro, dia 17 de junho.  

Representantes do setor imobiliário alinharam ideias 

para o avanço em diversas frentes de interesse do setor, 

entre eles a adesão por parte dos Sindicatos de Habitação 

(Secovis) ao banco de dados que permite mapear o mer-

cado imobiliário em todo o País, sob a ótica da oferta, co-

mo por exemplo, pesquisar o valor do aluguel por metro 

nos estados e cidades de todas as regiões do Brasil.

A iniciativa beneficiará o setor no que tange o monito-

ramento do mercado imobiliário, ação está fundamental 

para que as entidades sejam porta-vozes de informações 

e indicadores regionais do setor às empresas e à impren-

sa. “O produto tem uma utilidade muito grande, no senti-

do de produzirmos números relevantes como legítimos 

representantes do setor que somos”, afirmou o coordena-

dor da CBCSI, Pedro Wähmann. 

Outro destaque da reunião da CBCSI foram os Projetos 

de lei que impactam a atividade imobiliária em trâmite no 

Congresso, entre eles o PLS 114/2016, que tramita na Co-

missão de Assuntos Econômicos da Casa, de autoria do 

senador Paulo Paim (PT-RS), que visa eliminar da Lei do In-

quilinato (Lei nº 8.245/1991) o inciso que permite aos pro-

prietários de imóveis exigirem dos inquilinos a apresenta-

ção de fiadores em contratos de aluguel. 

Na reunião também apresentaram os dados da Rede 

Avançada de Locação (RAL/PR), segundo os quais houve, 

nos últimos cinco anos, um aumento de 129% de cresci-

mento da oferta locatícia em todo o Brasil. Em números, 

houve uma elevação de 22% na quantidade de imóveis lo-

cados no País, nas mesmas bases de comparação. 

Outro assunto abordado foi à parceria com o governo 

sobre os movimentos da Comissão Especial criada em 

2015, na Câmara dos Deputados, destinada a estudar e a-

presentar propostas com relação ao financiamento da ati-

vidade sindical, cujo parecer recém-divulgado foi disponi-

bilizado aos integrantes da câmara.

Ainda pontuaram sobre a Lei nº 13.097, de 2015, cha-

mada de “lei do corretor associado”, e a melhor aplicação 

entre outros temas. 

Fonte: CNC
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As formas de divulgação atingem hoje diversos meios 

digitais, onde o conteúdo e as informações circulam de 

forma acelerada envolvendo diversos públicos. Os avan-

ços tecnológicos facilitaram muito a transmissão da infor-

mação, mas também têm causado excessos de conteúdos, 

sendo que o público que recebe essas informações nem 

sempre consegue filtrar as mensagens que recebem.

Os profissionais que trabalham diretamente com co-

mercialização podem ter um aliado ou um “bandido” se 

não souber selecionar entre as tantas opções de divulga-

ções existentes no universo digital, a melhor para transmi-

tir de forma clara a informação certa para seus clientes.

Os corretores de imóveis são profissionais que lidam 

com diversos tipos de públicos e possuem a necessidade 

de gerenciar as informações de seus imóveis de modo que 

chegue ao conhecimento de uma variedade de pessoas 

com perfis diferenciados. 

Em meio a tantas ferramentas de marketing apresenta-

das para o setor imobiliário, os portais imobiliários vêm se 

destacando no cenário brasileiro, por apresentarem oti-

mização de tempo, menor custo e informações comple-

tas.

Os portais imobiliários estão conquistando as empre-

sas do ramo imobiliário, pois oferece praticidade, exige 

pouco conhecimento técnico e pouco investimento se 

comparado ás mídias tradicionais. Além disso, os portais 

geralmente possuem uma equipe técnica trabalhando pa-

ra que estejam sempre bem posicionados nos rankings de 

buscadores como o Google, garantindo que os clientes lo-

calizem as ofertas disponíveis nos portais mais rapida-

mente que nos sites comuns.

Portal�Chave�Fácil,�o�Portal�dos�Secovis�do�
Brasil

 Levando em consideração às vantagens ofereci-

das pelos portais imobiliários, os Secovis do Brasil se uni-

ram e criaram um portal nacional de uso exclusivo de seus 

associados, proporcionando para as imobiliárias de todo 

Brasil um canal de credibilidade, com divulgação nacional 

para expor seus imóveis. O projeto atendeu as reivindica-

ções do setor imobiliário que buscavam um portal confiá-

vel e com valores acessíveis, oferecendo assim um solução 

nacional para o mercado imobiliário.

O Portal Chave Fácil foi lançado em março de 2014 e já 

reúne mais de 370 mil imóveis cadastrados em mais de 

767 cidades brasileiras e conta atualmente com mais de 

300 mil visitas por mês.

Chave�Fácil�na�abrangência�do�Secovi/SC

O Secovi/SC está entre os 18 Secovis do Brasil que ge-

renciam o Portal Chave Fácil. Possui um setor exclusivo pa-

ra divulgar o Chave Fácil junto às imobiliárias de sua base 

territorial, que somam 134 municípios de Santa Catarina.  

As imobiliárias associadas ao Secovi/SC podem cadastrar 

seus imóveis de forma gratuita no portal.

No início deste ano o Secovi/SC havia cadastrado 168 i-

mobiliárias no Portal Chave Fácil. Em junho deste ano esse 

número subiu para 261 imobiliárias, quase 60% de au-

mento em 06 meses, sendo 3.6858 imóveis ofertados a-

CHAVE�FÁCIL�JÁ�É�
DESTAQUE�ENTRE�

OS�PORTAIS�
IMOBILIÁRIOS



tualmente. Número que demonstra que o Portal está a-

presentando um retorno positivo para seus usuários.

Portal�Chave�Fácil�em�nível�Estadual

Santa Catarina possui 06 Secovis que representam os 

setores condominiais e imobiliários, sendo que todos a-

deriram ao Portal Chave Fácil (Secovi/SC, Secovi Florianó-

polis/Tubarão, Secovi Blumenau, Secovi Norte e Seco-

vi/Sul).

Reunindo as bases de representações dos 06 sindica-

tos, são 411 imobiliárias que participam do Chave Fácil, 

somando mais de 92 mil imóveis de diversas cidades cata-

rinenses ofertados no portal. Um número notável foi o au-

mento de cliques em imóveis entre os meses de maio e ju-

nho, que teve um acréscimo de mais de 200%.

O Portal Chave Fácil está inserido em todos os Secovis 

do Brasil, que representam os seguintes estados: Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco, Goiás, Minas 

Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de 

Janeiro e Mato Grosso do Sul. Juntos possuem 927 imobi-

liárias cadastradas, somando cerca de 310 mil imóveis. 

Dentre eles o Secovi que possui o maior número de imobi-

liárias ativas no Portal Chave Fácil é o Secovi/SC com 261 

imobiliárias, seguido pelo Secovi/PR com 152 imobiliárias 

e o Secovi/SP com 116 imobiliárias. A cidade que mais 

possui imóveis ofertados é São Paulo/SP com quase 50 mil 

imóveis ofertados.

Portal� Chave� Fácil� para� os� clientes� e�
usuários

O Portal Chave Fácil oferece para seus anunciantes 

uma plataforma dinâmica e de fácil gerenciamento para a-

núncio dos imóveis, avaliação do desempenho das ofertas 

e a oportunidade de realizar ofertas em um canal de gran-

de credibilidade.

Já para os clientes o Portal oferece a opção de organi-

zar as opções preferidas em projetos, opção de comparti-

lhar as buscas com a família e amigos, avalia oportunida-

des e organiza ofertas personalizadas.

No Chave Fácil é possível localizar milhares de opções 

de imóveis para comprar ou alugar e ainda conta com fer-

ramentas exclusivas para pesquisas, organizar, comparar, 

compartilhar e avaliar antes de fechar o melhor negócio. O 

Portal atende as necessidades das imobiliárias de acordo 

com sua região e ainda às projeta a nível nacional, possibi-

litando parcerias e ampliação de seus negócios.

As imobiliárias que fazem parte do Secovi/SC e que 

ainda não aderiram o Portal Chave Fácil podem entrar em 

contato diretamente com o sindicato pelo telefone (47) 

3367.1985 e solicitar mais informações.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

47 3367-1985 | secovi-sc@secovi-sc.com.br

Participe�da�Campanha�que�valoriza�
o�diferencial�do�seu�Condomínio.�

Consulte�o�regulamento�www.secovi-sc.com.br
����������Inscrições�gratuitas.�
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Números em nível estadual

*Soma do número de e-mails enviados, e-mails de indicações e 1/3 dos 

clicks no telefone.

Gráfico de evolução de cadastros.
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Agenda�2016

01/06�a�
22/08

Campanha�Condomínio�
Destaque�por�Excelência
(Inscrições)

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

11/08�a�
13/08

24/08

27/09�a�
29/09

Feira�Habitavi

Palestra�“Fotos�que�Vendem”,�
com�Diego�Ramos�

V�Simpósio�de�Condomínios�
Secovi/SC

Local: CDL - Lages

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

Local: Secovi/SC 

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

25/08
Palestra�“Promessa�de�compra�
e�venda�na�atualidade”,�com�
Dennis�Martins�

Local: Penha 

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

08/8�a�
21/11

�3/10�a�
5/12

Curso�Online�de�Gestão�de�
Atividades�Específicas�de�
Loteamentos�

Curso�Online�de�
Incorporação�Imobiliária�

Informações: 

www.universidadesecovi.com.br/curs

os-e-eventos

Informações: 

www.universidadesecovi.com.br/curs

os-e-eventos

Local: Centro de Eventos de Rio do 

Sul

Informações: (47) 3531-0500 ou no 

e-mail executivo@acirs.com.br

25/11 Evento�do�Dia�do�Síndico
Local: Secovi/SC 

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br



www.chavefacil.com.br

§ Assessoria Jurídica

§ Auditórios

§ Biblioteca

§ Campanha de Excelência Condominial

§ Convênios

§ Cursos de Capacitação Profissional

§ Locação de Espaços para Eventos

§ Revista da Habitação

§ Sala de Capacitação

§ Sala de Reuniões

§ Simpósio de condomínios

§ Simpósio Imobiliário

§ Síndico Legal

§ Pesquisa do Setor Imobiliário

47 3367-1985 | secovi-sc@secovi-sc.com.br 

Rua 3.160, nº 533, 1º andar | Centro | Balneário Camboriú/SC | CEP: 88.330-284


