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Indicadores�Econômicos

AnoAno MêsMês IPCAIPCA IGPMIGPM INPCINPC CUB/SCCUB/SC

2016

Fevereiro 0,90 1,29 0,95 R$�1.558,162016

Janeiro 1,27 1,14 1,54 R$�1.555,982015

Palavra�do�Presidente

Caros leitores,

Apesar dos recentes acontecimen-

tos no cenário econômico e político 

do país, o mercado imobiliário conti-

nua agindo positivamente na econo-

mia brasileira, pois além de ser um setor já consolidado, apre-

senta sempre novidades e novas formas de atuações. Nessa e-

dição da Revista da Habitação, abordamos uma novidade de in-

vestimento do mercado imobiliário, o “Crowdfunding”, tipo de 

investimento já comum nos Estados Unidos e que começa a se 

propagar também no Brasil.

Ainda nesta edição, cientes da gravidade de doenças ocasio-

nadas pelo mosquito Aedes aegypit, elaboramos uma matéria 

com informações e dicas de como combater e evitar a propaga-

ção do mosquito, principalmente nos condomínios.

Nossa matéria destaque homenageia a cidade de Camboriú, 

que completou 132 anos em abril, aproveitamos essa data e ela-

boramos uma matéria especial sobre a cidade, relembrando fa-

tos históricos, curiosidades e aspectos de sua economia.

Confira ainda informações do setor jurídico, departamento 

de pesquisa e as recentes ações do sindicato, lembrando sem-

pre que o sindicato está à disposição de nossos representados 

para contribuir da melhor maneira possível.

Boa Leitura!

Sérgio Luiz dos Santos

Presidente do Secovi/SC

Março * * * R$�1.561,56

*Até o fechamento desta edição não foram publicados os índices.



03

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

GUARUJÁ DO SUL

PARAÍSO

BELMONTE

SANTA HELENA

TUNÁPOLIS

ANCHIETA

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

SERRA ALTA

IRACEMINHA

ROMELÂNDIA

RIQUEZA

NOVO HORIZONTE
GALVÃO

CORONEL MARTINS

FORMOSA DO SUL

IRATI

SUL BRASIL

JARDINÓPOLIS

UNIÃO DO OESTE

NOVA ERECHIM

NOVA ITABERABA

CORDILHEIRA ALTA

MAREMA

PLANALTO ALEGRE

ÁGUAS DE CHAPECÓ

GUATAMBU

CAXAMBU DO SUL

IPUAÇU

OURO VERDE

PASSOS MAIA

VARGEÃO

ITÁ

XAVANTINA

ARVOREDO
IPUMIRIM

LINDÓIA DO SUL

ARABUTÃ

VARGEM BONITA

JABORÁ

LACERDÓPOLIS

PIRATUBA

IPIRA

PERITIBA

CALMON

MACIEIRA

RIO DAS
ANTAS

TREZE
TÍLIAS

IBICARÉ

PINHEIRO PRETO

ERVAL VELHO

CELSO RAMOS

ABDON
BATISTA

TIMBÓ
GRANDE

VARGEM

PRINCESA

BANDEIRANTE

BARRA
BONITA

SÃO BERNARDINO

TIGRINHOS

FLOR DO SERTÃO

SANTIAGO
DO SUL

ENTRE RIOS

PAIAL

BOM JESUS

ZORTÉA

IOMERÊ

IBIAM

BRUNÓPOLIS

CAPÃO ALTO
PAINEL

PALMEIRA

ERMO

BALNEÁRIO GAIVOTA

TREVISO

SÃO JOSÉ
DO CERRITO

CERRO
NEGRO

MAJOR
VIEIRA

MIRIM
DOCE

PONTE ALTA
DO NORTE

SANTA TEREZINHA

WITMARSUM

DONA EMMA

JOSÉ BOITEUXVITOR
MEIRELES

SALTINHO

AGRONÔMICA

AURORA

ATALANTA

RIO DO
OESTE

PETROLÂNDIA

URUPEMA

BOM JARDIM
DA SERRA

MELEIRO

MORRO GRANDE

TIMBÉ DO SUL

SÃO JOÃO DO SUL

SANTA ROSA
DO SUL

BOTUVERÁ

LEOBERTO LEAL

IMBUIA

VIDAL
RAMOS

RANCHO
QUEIMADO

ANITÁPOLIS

RIO FORTUNA

SANTA ROSA
DE LIMA

GRÃO PARÁ

SÃO JOÃO
DO ITAPERIÚ

LUIZ
ALVES

ANTÔNIO CARLOS

ANGELINA

ÁGUAS MORNAS

SÃO MARTINHO

ARMAZÉM

RIO RUFINO

ALFREDO
WAGNER

SÃO PEDRO DE
ALCÂNTARA

LAJEADO
GRANDE

CUNHATAÍ

ÁGUAS FRIAS

BRAÇO DO
TROMBUDO

IPORÃ DO OESTE

GUARACIABA

CAMPO ERÊ

MODELO

DESCANSO

SAUDADES

MONDAÍ
CAIBI

SÃO DOMINGOS

QUILOMBO

CORONEL FREITAS

ÁGUA DOCE
IRANI

CATANDUVAS

OURO

SALTO
VELOSO

TANGARÁ

ANITA  GARIBALDI

IRINEÓPOLIS

LUZERNA

BALNEÁRIO ARROIO
DO SILVA

MONTE CASTELO

SALETE

POUSO
REDONDO

TROMBUDO
CENTRAL

AGROLÂNDIA

LAURENTINO

LONTRAS

BOM RETIRO

NOVA VENEZA

TURVO

JACINTO MACHADO

PRAIA GRANDE

PASSO DE TORRES

SCHROEDER

CAMPO ALEGRE

MASSARANDUBA

SÃO LUDGERO
GRAVATAL

MARACAJÁ

BALNEÁRIO
BARRA DO SUL

ILHOTA

CANELINHA

PAULO
LOPES

IMARUÍ

BENEDITO
NOVO

DIONÍSIO CERQUEIRA

PINHALZINHO

PALMITOS

ABELARDO LUZ

PONTE SERRADA

SEÁRA

MONTE CARLO

TRÊS BARRAS

PAPANDUVA

SANTA CECÍLIA

TAIÓ

ITAIÓPOLIS

FAXINAL DOS
GUEDES

IBIRAMA
PRESIDENTE
GETÚLIO

ITUPORANGA

URUBICI

CORUPÁ

RODEIO

ASCURRA

GUABIRUBA

ORLEANS

LAURO MÜLLER

SIDERÓPOLIS
COCAL DO SUL

FORQUILHINHA

ITAPOÁ

PIÇARRAS

PORTO BELO BOMBINHAS

SÃO JOÃO
BATISTA

GOVERNADOR CELSO RAMOS

NOVA TRENTO

STO. AMARO DA IMPERATRIZ

GAROPABA

JAGUARUNA

SÃO
CARLOS

GARUVA

MARAVILHA

XAXIM

SÃO LOURENÇO
D'OESTE

CAPINZAL

JOAÇABA

CAMPOS NOVOS

HERVAL D'OESTE

FRAIBURGO

SÃO JOAQUIM

SOMBRIO

GUARAMIRIM

POMERODE

TIMBÓ

BRAÇO DO NORTE

URUSSANGA

ARAQUARI

NAVEGANTES

PENHA

ITAPEMA

TIJUCAS

IMBITUBA

PORTO UNIÃO

XANXERÊ

CONCÓRDIA

CAÇADOR

VIDEIRA

CURITIBANOS

CANOINHAS

MAFRA

RIO DO SUL

SÃO BENTO DO SUL

INDAIAL

IÇARA

ARARANGUÁ

TUBARÃO

JARAGUÁ
DO SUL

BRUSQUE

GASPAR

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

BIGUAÇU

SÃO JOSÉ

LAGUNA

PALHOÇA

CHAPECÓ

LAGES

ITAJAÍ

JOINVILLE

BLUMENAU

CRICIÚMA

FLORIANÓPOLIS

PEDRAS GRANDES
CAPIVARI
DE BAIXO

SÃO
BONIFÁCIO

CORREIA PINTO

RIO DO
CAMPO

OTACÍLIO COSTA

BOCAINA DO SUL

FREI
ROGÉRIO

ARROIO
TRINTA

LEBON
REGIS

SÃO CRISTÓVÃO
DO SUL

BELA VISTA
DO TOLDO

DOUTOR
PEDRINHO

PONTE ALTA

CAMPO
BELO DO SUL

SÃO JOSÉ DO CEDRO

SANTA TEREZINHA
DO PROGRESSO

APIÚNA

MATOS COSTA

CHAPADÃO
DO LAGEADO

BARRA VELHA

MAJOR  GERCINO

CAMBORIÚ

PRESIDENTE 
NEREU

Editorial

SUMÁRIO

02 Indicadores�Econômicos

03 Base�Territorial�

04
Mercado�Imobiliário “Crowdfunding�Imobi-�|�
liário”:�uma�nova� forma�de� investimento�no�
Mercado�Imobiliário.

07 Mercado�Condominial Previna�seu�Condomí-�|�
nio�do�mosquito�Aedes�aegypit.

10 Pesquisa Avaliação� da� Temporada� 2015/�� |�
2016.

11
13

Legislação O� Associado� Pergunta,� a� asses-� |�
soria�Jurídica�do�Secovi/SC�Responde.

Capa� Camboriú:�cidade�feliz�por�natureza.|�

16 Loteamento�|�Aprovada�Lei�que�Reduz�Taxas�
dos�Terrenos�de�Marinha.

18 Manutenção Acessibilidade� em� Condo-� |�
mínios.

20 Shopping Shopping�Mall:�novo�conceito�de��|�
varejo.

21 Entrevista Altevir�Baron,�Diretor�Comercial�� |�
da�FG�Empreendimentos.

23 Participações

25
26

Geral

Agenda



04

Mercado�Imobiliário

“CROWDFUNDING�
IMOBILIÁRIO”:�

uma�nova�forma�de�
investimento�no�

mercado�imobiliário

 Uma nova forma de investir no mercado imobiliário 

ganha força no Brasil, o financiamento coletivo, traduzido 

do inglês “Crowdfunding”, consiste na obtenção de capital 

para financiar um determinado projeto através da capta-

ção coletiva. Consolidado nos Estados Unidos e na Ingla-

terra, a modalidade de financiamento coletivo ou “Crowd-

funding Imobiliário” viabiliza a construção de edifícios e i-

nicia uma alternativa de investimento imobiliário.

A nova plataforma tem como intuito permitir que pe-

quenos investidores possam se juntar e comprar um imó-

vel, por meio de cotas, e após lucrar com a valorização de 

sua parte. 

O financiamento coletivo, ou o ato de “arrecadar di-

nheiro na internet”, auxilia empreendedores a tirarem seus 

projetos do papel e pequenos investidores a aplicarem 

seu dinheiro, pois é uma maneira prática e acessível a 

qualquer pessoa sem ter que buscar recursos no sistema 

financeiro burocrático. 

O método de investimento acontece, quando a ideia é 

lançada em uma plataforma da Internet e várias pessoas 

se identificam com o seu projeto e resolvem apoiar finan-

ceiramente para que ele se realize, e claro, receber lucro 

deste incentivo. 

Qualquer pessoa pode criar a sua campanha de crowd-

funding e arrecadar fundos para projetos culturais e so-

ciais que dependem do investimento para se tornarem 

reais, caso a captação mínima não seja atingida, os valores 

investidos são devolvidos aos participantes.

Primeiro�projeto�no�Brasil

No Brasil, é a primeira vez que um empreendimento i-

mobiliário inicia através do financiamento coletivo. O pro-

jeto esta localizado em São Paulo / SP, e é promovido atra-

vés da plataforma URBE.ME, e o empreendimento será 

construído pela VN Cardoso de Melo, da Vitacon. 

Para ser cadastrado na plataforma, o empreendimento 

passou por um rigoroso critério de seleção, para então ser 

disponibilizado para captação de investimento. 

A plataforma apresenta detalhes do empreendimento 

e todo detalhamento da construção, desde o cronograma, 

indicadores financeiros de viabilidades, assim como riscos 

do investimento. 

Na plataforma as arrecadações já foram encerradas, 

conforme o cronograma, e com 128% dos custos estima-

dos alcançados.   
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Mercado�Imobiliário

O�investimento

O investimento coletivo no setor imobiliário tem como 

ideia a compra de um imóvel na planta, onde a importân-

cia investida na fase inicial de construção do empreendi-

mento com o objetivo de receber um retorno nas vendas 

do imóvel. 

Conforme Paulo Deitos, CEO da plataforma URBE.ME, o 

crowdfunding “É uma tendência global que qualquer em-

preendimento intensivo em capital possa ser financiado 

de forma massiva através da internet. Inverte-se a lógica: 

ao invés de poucos investidores aportarem muito dinhei-

ro, muitos investidores aportarão quantias menores. Em 

relação ao Brasil e ao setor da construção civil de forma 

específica, acreditamos que o crescimento deve ser 

amplo. Primeiramente porque é do interesse das incor-

poradoras captar recursos por este formato; e além disso 

porque este modelo abre ao investidor comum a possibi-

lidade de participar de um mercado antes restrito apenas 

aos grandes investidores."

Enquanto nos modelos de financiamento coletivo con-

vencionais, onde os investimentos de capital são baixos e 

não se espera grandes contra-partidas, pois as ações, mui-

tas das vezes são de cunho social, o retorno é um ingresso 

ou o seu nome divulgado pelo apoio. No Crowdfunding I-

mobiliário do empreendimento a VN Cardoso de Melo, da 

Vitacon, promete retornos financeiros sobre o valor inves-

tido.

Ao aplicar através do “crowdfunding imobiliário” o in-

vestidor está comprando uma participação sobre o valor 

de vendas do empreendimento (VGV), a participação esta 

proporcional ao valor investido. 

Após o início das vendas das unidades, os resultados 

das vendas serão apurados trimestralmente, e a partici-

pação de cada investidor será depositada diretamente na 

conta bancária. Ou seja, a remuneração é trimestral (desde 

que haja recebimento no trimestre). A prestação de contas 

é feita no painel do investidor, na plataforma de crowd-

funding, comenta Paulo Deitos.

No caso de nenhuma unidade ser comercializada, o in-

vestidor recebe o valor ao final do prazo de remuneração 

do investimento, acrescido do rendimento registrado pela 

poupança no período. 

Segundo a construtora a expectativa é que o investidor 

receba rendimentos mais a variação do Índice Nacional de 

Custo da Construção (INCC).

Em comparação financeira, o investimento inicial míni-

mo, pode ser de R$ 1.000,00 reais e a expectativa de ren-

dimento se comparado às aplicações já disponíveis no 

mercado, como: títulos públicos, Tesouro Selic, entre ou-

tros, a aplicação do “crowdfunding imobiliário” proporcio-

na retorno mais agressivos ao investidor, conforme espe-

rado pela construtora. 

Cautela�na�aplicação

Entretanto, é sugerido que o investimento seja reali-

zado com cautela, por ser uma nova prática do mercado e 

ainda não se ter um exemplo no mercado de tal inves-

timento, pois a rentabilidade não é garantida pela Comis-

são de Valores Imobiliários – CVM, órgão responsável por 

regular os investimentos no país, dispensou a necessidade 

de registro do “crowdfunding” da Vitacon, ou seja, a enti-

dade não se responsabiliza por eventuais problemas que 

possam vir a ocorrer. Apesar disto, o empreendimento 

passou por rigorosos processos e seguindo as normas da 

CVM.

Na plataforma do URBE.ME é ressaltado que “os inves-

timentos possuem alto risco e têm retorno variável, con-

forme descrição específica de cada projeto. Aconselha-se 

a avaliação cautelosa de todas as informações fornecidas 

pelo empreendedor, para que cada investidor faça sua 

própria avaliação da relação risco x oportunidade.”.

Fonte: Revista Exame e URBE.ME





PREVINA�SEU�
CONDOMÍNIO�DO�

MOSQUITO�AEDES 

AEGYPIT

As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypit 

estão alarmando a população mundial. O Brasil já está vi-

venciando desde o segundo semestre de 2015 uma epide-

mia do Zika vírus, transmitido pelo já conhecido “Mosqui-

to da Dengue”, causando diversos transtornos na saúde 

dos infectados. Em janeiro deste ano a diretora geral da 

Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, fez uma 

projeção alarmante devido à velocidade com que o vírus 

da Zika está se espalhando pelo mundo. Segundo ela, o ví-

rus pode afetar até 4 milhões de pessoas em 2016, com até 

1,5 milhão de vítimas no Brasil.

Segundos dados da Secretaria de Vigilância Epidemio-

lógica de Santa Catarina, em 2015 o Brasil registrou mais 

de 1,5 milhões de casos de dengue, ocasionando mais de 

800 óbitos. Em 2016, até o final do mês de janeiro foram 

registrados mais de 70 mil casos, destes, 155 são de Santa 

Catarina. Já o Zika Vírus, até o início de fevereiro foram 

constatados 22 estados brasileiros com o caso. Em Santa 

Catarina estão em investigação 30 suspeitas de infecção. A 

febre Chikungunya provocou 03 óbitos no Brasil em 2015, 

em 2016 estão em investigação 49 casos suspeitos.

Em função desse quadro crítico, o governo brasileiro 

está realizando uma força tarefa para impedir a prolifera-

ção do mosquito Aedes aegypit, que transmite o vírus da 

Dengue, Zika e a febre Chikungunya. Para que a ação te-

nha sucesso é necessária uma conscientização da comuni-

dade em geral para que o mosquito não consiga se repro-

duzir de forma acelerada. 

Em Santa Catarina, nesse início de ano foram registra-

dos focos do mosquito Aedes aegypit em 89 municípios, 

sendo que 30 cidades estão sendo consideradas infesta-

das, ou seja, que possuem muitos focos do mosquito au-

mentando assim o risco de transmissão. Nestas cidades o 

governo atua de maneira mais enérgica instalando as Sa-

las de Situações que têm o objetivo de reunir equipes de 

diferentes áreas para planejamento de ações contra a pro-

liferação do mosquito. A maioria dos municípios com foco 

do mosquito está localizado no oeste e no litoral de Santa 

Catarina.

Segundo João Fuck, coordenador do programa de 

controle da dengue da Diretoria de Vigilância Epidemioló-

gica (DIVE), “são identificados o mosquito Aedes aegypti 

em todos os tipos de imóveis, mas a maior concentração 

são em residências”, o que inclui também os condomínios. 

Ele ainda explica que todo recipiente ou local que possui 

água parada, desde garrafas vazias, calhas, pneus, enfim 

todo depósito com água parada pode ser tornar um am-

biente favorável que possibilite o mosquito colocar ovos.

Garantir que nos condomínios não existam locais pro-

pícios para a proliferação do mosquito não é uma tarefa 

tão simples, pois todos os moradores devem estar cons-

cientes e colaborar com a manutenção de seus aparta-

mentos. Nas áreas comuns, o síndico deve orientar a faxi-

neira e o zelador para inspecionarem se existem ambien-

tes que possam favorecer o aparecimento do foco do 

mosquito.

A prevenção é bastante simples, basta não deixar a-

cúmulo de água parada em nenhum ambiente, promo-

vendo a limpeza dos ambientes, porém mesmo assim a 

proliferação do mosquito tomou proporções alarmantes. 

O coordenador João Fuck explica ainda que só eliminar 

a água parada não é suficiente, é necessário realizar a lim-

peza do local e promover uma inspeção semanal, pois o 

ovo do mosquito pode durar por mais de um ano. “Os 
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ovos do Aedes aegypit podem permanecer no ambiente 

por um período de um pouco mais de um ano, se o mos-

quito colocar os ovos, e aquele depósito ficar sem água e 

depois de um ano voltar a ter água, os ovos podem eclo-

dir”, explica. Lembrando que os ovos só se tornam larvas 

em contato com a água.

Confira�os�cuidados�que�o�síndico�e�os�
moradores�devem�ter:

Ÿ Bloqueie canos de sustentação de antes parabólicas 

para que não acumulem água em seu interior;

Ÿ Mantenha as calhas para água da chuva desentu-

pida;

Ÿ Mantenha a caixa d'água com tampa completa-

mente vedada. Retire a água acumulada na laje;

Ÿ Oriente os condôminos a lavarem com escova, os 

potes de comida e de água dos animais uma vez por 

semana, no mínimo;

Ÿ Plantas como as bromélias devem ser evitadas, por-

que acumulam água;

Ÿ Guarde pneus velhos e outros objetos que possam 

acumular água em locais secos e abrigados da chu-

va;

Ÿ Lave semanalmente, com escova a parte interna dos 

tanques, utilizada para armazenar água;

Ÿ Evite usar pratos nos vasos de planta, se utilizar co-

loque areia até a borda;

Ÿ Trate a água da piscina com cloro e limpe-as uma 

vez por semana. Utilizar uma capa como cobertura 

não impede os focos do mosquito;

Ÿ Troque semanalmente a água dos vasos com plan-

tas aquáticas e lave a parte interna do vaso com es-

cova;

Ÿ Coloque latas, tampas de garrafas, cascas de ovos e 

outras embalagens vazias em sacos plásticos bem 

fechados antes de descartá-los. Mantenha fora do 

alcance dos animais até o recolhimento do lixo.

Ÿ Colocar telas de nylon nos ralos externos, internos e 

nas canaletas de drenagens de água da chuva;

Ÿ Verificar os fossos do elevador, providenciando o 

escoamento de água se necessário;

Ÿ Vasos sanitários e caixas de descargas que não são 

utilizados diariamente devem ser mantidos tampa-

dos, devendo acionar a descarga semanalmente;

Ÿ Examinar os brinquedos do playground se não es-

tão acumulando água;

Ÿ Apartamentos que estão vazios também devem ser 

inspecionados.
Fonte: DIVE.

O Coordenador João Fuck reforça ainda que caso al-

gum morador identifique um foco de mosquito em sua re-

sidência ou nas áreas comuns dos condomínios, deve pro-

videnciar ou solicitar a limpeza imediata, eliminando as 

condições que proporcionem o ambiente favorável para o 

mosquito. “A erradicação não é possível, mas a intenção é 

reduzir ao máximo os números de focos para que não haja 

possibilidade de epidemias, unindo as ações do Governo 

com a colaboração da população.”

Para ter informações mais detalhadas sobre o mosqui-

to Aedes aegypit e as doenças que ele transmite acesse o 

site: http://www.dengue.sc.gov.br.

Mercado�Condominial

S�eu�condomínio�não�possui�
Programa�de�Prevenção�de�Riscos?

(PPRA,�PCMSO�e�LTCAT)

Consulte�o�Secovi/SC

Sede em Balneário Camboriú

SCSECOVI
(47) 3367-1985

secovi-sc@secovi-sc.com.br 

Rua 3.160, nº 533 - Centro

Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-284





AVALIAÇÃO�DA�TEMPORADA�
2015�/�2016

Pesquisa

Gráfico 1: Avaliação dos resultados da locação de temporada (2015 / 2016)

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC
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No mês fevereiro o departamento de Pesquisa do Sin-

dicato da Habitação de Santa Catarina – SECOVI/SC reali-

zou uma pesquisa com os corretores e imobiliárias do lito-

ral do Vale do Itajaí para avaliar os resultados obtidos na 

temporada 2015/2016 na locação temporária e vendas.

Para 48% dos pesquisados, os resultados alcançados 

na temporada 2015/2016 foram ótimos e 28% classifica-

ram como boa. Apenas 5% avaliaram como ruim a tempo-

rada.

De acordo com os resultados o período que apresen-

tou maior ocupação e procura em locação temporada foi 

janeiro com 59% e dezembro com 30%.

Os tipos de imóveis que apresentaram maior procura 

foram apartamentos com dois dormitórios com 40% e 

apartamentos com três dormitórios também com 40%.

Buscamos também analisar a origem dos turistas que 

efetuaram locação na região estudada, e constatou-se 

que a maioria dos turistas que realizaram locação de tem-

porada foram argentinos sendo 57% e da região sul do 

Brasil foram 39% e 4% de outras localidades.

Analisando as vendas realizadas nesta temporada, 57% 

dos entrevistados avaliaram que a temporada influenciou 

positivamente para as transações imobiliárias em vendas. 

Destacando-se também a procura e pesquisa dos imóveis 

sem que houvesse a realização de venda. Verificou-se  que 

14% dos pesquisados avaliaram que a temporada influen-

ciou de forma negativa e 10% avaliaram que não houve in-

fluência na comercialização dos imóveis no período de 

temporada.

Em um comparativo com a temporada anterior, notou-

se que 71% dos pesquisados classificaram que esta tem-

porada foi melhor que o período anterior, e alguns consi-

deraram a influência do aumento dos turistas estrangei-

ros. Para 19% dos respondentes, a temporada anterior foi 

melhor que a de 2015/2016; e 10% avaliaram que não 

houve mudança, sendo igual a de 2014/2015.

5%

19%

48%

28%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

11%

30%

59%
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Janeiro

Fevereivo

Gráfico 2: Período que apresentou maior ocupação na temporada.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC
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Gráfico 3:  Tipo de Imóvel mais procurado

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC
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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

1.�Empresa�que�administra�imóveis�próprios�possui�i-
munidade� tributária� (ITBI)� na� integralização� de� bens�
dos�sócios�no�capital�social?�

R: Não possui imunidade, conforme abaixo:

O sócio ao integralizar seu patrimônio ao capital social 

da empresa deve observar dois requisitos:

1) Seu regime bens de casamento, se casado for e;

2) Atividade preponderante da empresa/sociedade;

Para que haja o benefício tributário, o bem a ser inte-

gralizado deve ser de propriedade exclusiva do sócio, vez 

que o regime de comunhão universal de bens faz confu-

são patrimonial, assim seria integralizado no capital social 

imóvel pertencente à terceiro (50%) o que geraria supres-

são de fato gerador do imposto (ITBI). 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. 

TRANSFERÊNCIA DE BEM PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CA-

PITAL SOCIAL. IMÓVEL PERTENCENTE À EMPRESA QUE 

SEU SÓCIO PRETENDE TRANSFERIR, PARA INTEGRALIZAR 

SUA PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL A OUTRA EMPRESA. OR-

DEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. Por força da 

Constituição da República (art. 156, § 2º, I), do Código Tri-

butário Nacional (art. 36, I) e da Lei n 581, de 1988, do Mu-

nicípio de São Lourenço do Oeste, 'o imposto sobre trans-

missão de bens imóveis, mediante ato oneroso intervivos 

(ITBI) não incide na transferência do domínio de imóvel 

'quando efetuada para sua incorporação do patrimônio 

de pessoa jurídica em pagamento de capital subscrito' (art. 

4º, II). Todavia, a imunidade pressupõe que o imóvel se-

ja de propriedade do sócio que o dá em pagamento do 

capital subscrito. A transmissão do domínio de imóvel 

de propriedade de terceiro diretamente para a pessoa 

jurídica importaria em supressão de fato gerador do 

ITBI. (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 

2012.018901-1, de São Lourenço do Oeste, rel. Des. New-

ton Trisotto, j. 12-11-2013)".

Há controvérsias nos Tribunais sobre o tema, eis que, a 

cônjuge ainda que não seja sócia da empresa para fins de 

imunidade tributária tem direito as cotas integralizadas 

pelo cônjuge varão:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁ-

RIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRI-

BUTÁRIA. ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. INTEGRALIZAÇÃO DO 

CAPITAL SOCIAL. OUTORGA MARITAL. CABIMENTO. Inci-

de a imunidade do ITBI sobre todos os bens imóveis in-

dicados à integralização do capital social. Ainda que o 

esposo não seja sócio, casado no regime de comunhão 

universal de bens tem direito sobre as quotas da sócia 

majoritária. Apelo desprovido, sentença confirmada 

em reexame necessário. (Apelação e Reexame Necessá-

rio nº 70037092442, Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, rel. Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 

06/10/2010 - grifei).

Para evitar a confusão patrimonial o ideal é alterar o re-

gime de bens do  casamento (se comunhão universal) pa-

ra que não haja suscitação de dúvida de incidência tributá-

ria quanto à transmissão de bens de terceiro, no caso o 

cônjuge não sócio.

A Constituição Federal define em seu art. 156 que a 

transmissão de bens para integralização do capital social 

da pessoa jurídica não sofrem incidência de ITBI, exceto se 

o patrimônio integralizado for objeto da atividade pre-

ponderante da empresa, isto é, o imóvel será utilizado na 

atividade fim de empresa que administra, vende e aluga a 

própria propriedade imobiliária.

 “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos 

sobre: [...]

 II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 

de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos a sua aquisição; [...] 

§ 2º - O imposto previsto no inciso II: [...] 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direi-

tos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

realização de capital, nem sobre a transmissão de bens 

ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão 

ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a 

atividade preponderante do adquirente for a compra e 

venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis
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 ou arrendamento mercantil;

Acerca da caracterização de atividade preponderante 

exercida para fins de incidência tributária quando da inte-

gralização de bens imóveis ao capital social o Código Tri-

butário estabelece:

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica 

quando a pessoa jurídica adquirente tenha como ativi-

dade preponderante a venda ou locação de proprieda-

de imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua a-

quisição. 

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponde-

rante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquen-

ta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica ad-

quirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos 

subsequentes à aquisição, decorrer de transações men-

cionadas neste artigo. 

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas ativida-

des após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes de-

la, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo 

anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos se-

guintes à data da aquisição.

 § “3º Verificada a preponderância referida neste artigo, 

tornar-se- á devido o imposto, nos termos da lei vigente à 

data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa 

data”

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER VIVOS. 

PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA NA INCORPORAÇÃO DE 

IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA IN-

TEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. ORDEM DENEGADA. OBJE-

TO SOCIAL DA EMPRESA QUE CONSISTE, EXCLUSIVA-

MENTE, NA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIE-

DADE IMOBILIÁRIA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE PRO-

VA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DE ATIVIDADE PRE-

PONDERANTEMENTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. ART. 156, § 2º, INC. I, DA CONSTITUI-

ÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHE-

CIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Apelação Cível em Mandado 

de Segurança n. 2015.077447-9, de Criciúma Relator: Des. 

Luiz Fernando Boller). 

"TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOS-

TO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 'INTER VI-

VOS' (ITBI) - IMÓVEIS TRANSFERIDOS AO PATRIMÔNIO 

DE PESSOA JURÍDICA EM FACE DA INTEGRALIZAÇÃO DE 

CAPITAL - SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEM POR OBJE-

TO SOCIAL ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E COM-

PRA E VENDA - ATIVIDADE PREPONDERANTE DE VENDA 

OU LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU 

CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS À SUA AQUISIÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - SENTENÇA 

REFORMADA PARA DENEGAÇÃO DA ORDEM. As socie-

dades empresárias gozam de imunidade tributária 

quanto ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 

'Inter Vivos' (ITBI) incidente sobre o valor de bens ou 

direitos a ela transmitidos, para incorporação ao seu 

patrimônio, em virtude de integralização de quotas do 

capital social, até o montante respectivo, salvo se sua 

atividade preponderante for a compra e venda desses 

bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrenda-

mento mercantil (CF/88, art. 156, § 2º, I), hipótese em 

que o imposto é devido. Evidenciado que, desde a cons-

tituição, essa é a atividade preponderante da empresa, 

torna-se desnecessário aguardar o prazo de três anos pre-

visto no art. 37, § 2º, do CTN, que se dirige aos casos em 

que a referida atividade preponderante não se encontra 

descrita no contrato social e há dúvida sobre o exercício 

dela" (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 

2013.012845-6, de Laguna, rel. Des. Jaime Ramos, j. 19-03-

2015)

Assim, para o sócio integralizar bens imóveis ao capital 

social e não recolher o ITBI deve restar comprovado junto 

à municipalidade que a  atividade preponderante da em-

presa  não consiste na compra e venda de imóvel, locação 

de bens imóveis e arrendamento mercantil, como expres-

samente previsto no art. 156, § 2º, I, segunda parte, CF e 

art. 37 do CTN.

André Henrique Bräscher (OAB/SC 16.242)

Morgana Schoenau da Silva (OAB/SC 34.633)
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Camboriú que completou 132 anos no dia 05 de abril 

de 2016, é uma cidade singular, próxima ao litoral e com 

ares do campo, propicia um turismo exclusivo, caracteriza-

do por pousadas, hotéis fazenda, restaurantes e muitos a-

trativos que convidam todos os tipos de turistas, na qual 

impulsionam a economia, o crescimento e o desenvolvi-

mento sustentável da cidade. 

A localização do município pode ser considerada estra-

tégica, devido à proximidade com a BR-101, e o eixo me-

tropolitano na qual esta inserida, pois é uma das regiões 

catarinense com maior fluxo do turismo, movimentação 

portuária, industrial e econômica.  

A cidade favorece a qualidade de vida por meio da na-

tureza exuberante da mata atlântica que a cerca e oferece 

um refúgio do movimento urbano. Camboriú construiu, 

ao longo de sua caminhada, um conjunto de ações dire-

cionadas para o turismo rural e ecológico, podendo ser 

exploradas belíssimas cachoeiras, trilhas ecológicas, pes-

que-pague e gastronomia local. 

O município também é conhecido por sediar grandes 

eventos, como os Gideões Missionários da Última Hora, 

que recebe anualmente milhares de participantes de todo 

o Brasil. Assim como Camboriú é sede de um dos prin-

cipais clubes de música eletrônica do mundo, segundo 

matéria da Forbes, o turismo da música eletrônica mo-

vimenta em torno de 626 milhões de dólares em hospeda-

gem, alimentação, transporte e outros itens relacionados 

ao setor no Brasil.

Mesmo se tratando de uma cidade voltada para a natu-

reza e o meio rural, Camboriú também possui o seu lado 

metropolitano, que ganhou um significativo incremento 

no mercado imobiliário nos últimos anos, isto devido ao 

surgimento de novos empreendimentos horizontais e ver-

ticais que estão sendo construídos no município. 

Por Camboriú oferecer uma ampla extensão de terre-

nos para loteamentos e por ter uma localização privilegia-

da muitos empreendedores veem ali um investimento 

promissor. Construções dos mais diversos padrões estão 

sendo arquitetados no município, onde são oferecidos a-

partamentos com fácil negociação de financiamento, até 

o mais alto padrão, com construções arrojadas e condo-

mínios horizontais, que oferecem infraestrutura completa 

de lazer para quem reside. 

Apesar de Camboriú, apresentar o menor valor em i-

Capa

CAMBORIÚ:
cidade�feliz�por�natureza.



14

Capa

móveis, comparado às demais cidades da região – Balneá-

rio Camboriú, Itajaí e Itapema – Camboriú se destaca por 

um número elevado de construções que se iniciam no mu-

nicípio. De acordo com o Departamento de Pesquisa do 

Secovi/SC, isto se dá por causa da cidade não ser litorânea, 

e possuir características que a diferencia dos demais mer-

cados, assim alcançando novos públicos e apresentando 

empreendimentos diferentes dos apresentados nas cida-

des em seu entorno.

Se comparada com a cidade de Balneário Camboriú, 

que apresentou maior valorização no estudo realizado pe-

lo Departamento de Pesquisa do Secovi/SC verifica-se que 

o valor do m² por área útil dos imóveis de Camboriú chega 

a ser 55% menor que a cidade vizinha. No estudo os apar-

tamentos com três dormitórios que, em Balneário Cam-

boriú, o valor médio é de R$ 7.535,33 o m², em Camboriú é 

ofertado por R$ 3.380,21 o m². Contudo, neste compara-

tivo, observa-se que as cidades estudadas além de serem 

muito próximas possuem opções para todos os tipos de 

investidores ou compradores.

História�do�município

A colonização em Camboriú aconteceu na segunda dé-

cada do século XIX, por portugueses, e inicialmente rece-

beu o nome de Freguesia do Bom Sucesso, e tinha como 

centro administrativo Porto Belo. Essa colonização iniciou 

no Canto Norte da Praia e depois seguiu para a localidade, 

hoje conhecida como Barra, onde foi criado o Município 

de Camboriú.

Mais tarde, atraídos pela agricultura, o colonizador To-

maz Francisco Garcia, estabeleceu-se com sua família e es-

cravos, na atual cidade, a que, por longos anos, chamaram 

“Garcia”, em homenagem ao seu fundador.

Pertencente, no início, a Porto Belo, posterior foi inte-

grado ao território de Itajaí, até a data de sua emanci-

pação, o que aconteceu através da lei nº 1.076, de 05 de a-

bril de 1884. A instalação do município ocorreu em 15 de 

janeiro de 1885. Como sede inicial do município “Barra”, a 

partir de 1890, a “Vila Garcia”, hoje Camboriú, passou a ser 

o centro administrativo.

Definição�de�Camboriú

A definição do nome Camboriú é de origem guarani e 

vem do termo original Camboriguassu. Conforme docu-

mentos datados desde 1501, conforme nos revela Luís da 

Câmara Cascudo, Cambori era o termo que os autóctones 

usavam para denominar um peixe que hoje chamamos de 

robalo. O sufixo guassu ou guaçu, açu ou simplesmente ú, 

significa grande. Tese essa sustentado pelos principais 

cientistas do século XIX, que estudaram a sua etimologia, 

entre eles, o botânico Francês August de Saint’Hilaire, Teo-

doro Sampaio entre outros.

Pela lei do menor esforço ou corruptela do linguajar 

popular num fenômeno que os gramáticos definem como 

“metaplasmo de supressão por síncope”, o termo foi apri-

morado para Camboriu, nome que consta no autógrafo da 

lei 1076. Mais tarde eruditos como vigários e escrivães, a-

primoraram para Camboriú, termo definitivo.

Atrativos�Culturais

Pau Brasil: Patrimônio publico lei 880/91, localizado 

no pátio do colégio  Professor José Arantes, bem com as 

arvores das espécies Grevilhas e Ipê Roxo. Fica na Rua Co-

ronel Benjamim Vieira no centro da cidade.

Igreja do Divino Espírito Santo: Fundada em 26 de a-

bril de 1849, construída em estilo colonial português, no 

centro, próximo a Prefeitura Municipal. 

Igreja dos Caetés: Igreja inaugurada em 13 de junho 

de 1969, situado na estrada geral dos Caetés.

Palacete de Antônio Maria: Antônio Maria nasceu em 

15 de agosto de 1853, na cidade do Porto em Portugal e 

faleceu em Camboriú no dia 25 de dezembro de 1937 aos 

84 anos. Foi industrial, comerciante e fazendeiro, foi um 

dos fundadores do Partido Republicano, o primeiro de 

Legenda: Palacete Antônio Maria, atual Casa Paroquial. 

Arquivo: Prefeitura de Camboriú.
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Santa Catarina. Foi Prefeito Municipal de 01 de novembro 

de 1893 a 01 de novembro de 1899. A casa que construiu 

em 1892, e onde viveu grande parte de sua vida, era refe-

rencia social na cidade, e muito frequentada por autorida-

des do governo e da igreja. Hoje funciona a casa paroquial 

e o salão paroquial, situado no Centro de Camboriú.

Casa dos Linhares: O município de Camboriú, ainda a-

presenta construções com arquitetura colonial portugue-

sa, sendo que uma das casas encontradas possui em torno 

de 200 anos. Edificação foi feita por portugueses e escra-

vos para a casa João e Eva Linhares. Situada na Rua Santo 

Amaro, n° 1574 no Bairro São Francisco de Assis.

Casa dos Garcia: A casa foi construída com óleo de ba-

leia e segundo os moradores da região, e datada do final 

do século XIX. Sua atual proprietária a senhora Célia Gar-

cia Lamin é a tataraneta de Ana Garcia, pessoa responsável 

pela construção da casa. Situa-se na Rua Santo Amaro, n° 

1525, no bairro São Francisco de Assis.

Feira de Produtos Coloniais: Pequenas e bem cuida-

das propriedades, que os moradores comercializam arte-

sanato, plantam produtos orgânicos, produzem produtos 

coloniais como pães, cucas, biscoitos, geleias, mel, quei-

jos, embutidos defumados, entre outras delicias artesa-

nalmente. É uma atividade que vem se aprimorando de 

uma forma extraordinária nos últimos anos em varias des-

tinações de quem busca um cenário para praticado tu-

rismo eco rural.

Estádio Municipal Roberto Santos Garcia: Conheci-

do popularmente por Robertão. Inaugurado em Março de 

2002, tem capacidade para 2500 pessoas. Rua. Heitor San-

tos, s/n Centro.

Cambuartes: Núcleo de artesãos de Camboriú. Expo-

sição permanente de artesanato local na Praça da Figuei-

ra.

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú.

Capa
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APROVADA�LEI�QUE�
REDUZ�TAXAS�DOS�

TERRENOS�DE�
MARINHA

O setor imobiliário iniciou o ano comemorando uma 

importante vitória para a categoria, a aprovação da Lei 

13.240/15 que foi publicada no Diário Oficial da União no 

dia 31 de dezembro de 2015.

A aprovação da lei representa uma considerável redu-

ção nos valores cobrados nas taxas de ocupação, laudê-

mio e foro para os ocupantes dos imóveis localizados nos 

Terrenos de Marinha, que são os terrenos situados na cos-

ta brasileira, demarcados pela União, localizados até 33 

metros a partir da linha preamar médio, criado em 1831.

Com a nova lei (artigo 27), alterou-se os artigos 1º e 3º, 

do Decreto-Lei n. 2398/87, os quais passam a ter a seguin-

te redação: 

“Artigo 1º  A taxa de ocupação de terrenos da União será 

de 2% (dois por cento) do valor do domínio pleno do terreno, 

excluídas as benfeitorias, anualmente atualizado pela Se-

cretaria do Patrimônio da União”.

“Artigo 3º  A transferência onerosa, entre vivos, do domí-

nio útil e da inscrição de ocupação de terreno da União ou 

cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio reco-

lhimento do laudêmio, em quantia correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor atualizado do domínio pleno do 

terreno, excluídas as benfeitorias”.

Resumindo a taxa de ocupação que antes era de 5% do 

valor do imóvel, agora passou a ser de 2%. Além disso, tan-

to a taxa de ocupação e a de laudêmio, serão cobradas so-

mente sobre o valor do terreno, excluindo assim as benfei-

torias. 

Assim, os moradores de condomínios, por exemplo, 

pagarão a porção fracionada que representa a área do a-

partamento, enquanto que para o laudêmio, taxa referen-

te à transferência de imóveis, os 5% serão cobrados ape-

nas sob o valor do lote nu, podendo reduzir o valor de lau-

dêmio em até 85%.

Confira no quadro a seguir:

Ainda de acordo com a Lei (artigo 27), ficam suspensos 

das taxas de ocupação, foros e laudêmios os terrenos de 

marinha em regime de ocupação localizados em ilhas que 

contenham sede de município a partir de maio de 2005. 

Essa suspensão vale até o término do processo de demar-

cação, sendo que não haverá cobranças retroativas.

O artigo 27 Lei 13.240/15 também determina que a 

União repasse 20% dos recursos arrecadados por meio 

das cobranças das taxas de Terrenos de Marinha aos muni-

cípios onde estão localizados os imóveis que deram ori-

gem à cobrança.
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ACESSIBILIDADE�EM�
CONDOMÍNIOS

Acessibilidade é tornar possível o acesso de carrinhos 

de bebê, das mães com criança de colo, de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, seja por deficiência fí-

sica, avanço de idade ou por enfermidade, em diversos lu-

gares, pois visa eliminar barreiras que possam colocar li-

mites ao convívio pessoal. Proporcionar acessibilidade no 

condomínio é uma maneira de promover o bem estar ao 

morador e do visitante, e principalmente porque a acessi-

bilidade é obrigação do condomínio e está garantida pe-

lo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, no artigo 

18. 

Assim como deve atender aos padrões das normas téc-

nicas de acessibilidade da Norma 9050 da ABNT, na qual 

regula as questões de acessibilidades e estipula de que 

forma os condomínios devem se adequar para atender às 

exigências da Lei, esta Norma estabelece critérios e parâ-

metros técnicos a serem observados quando do projeto, 

da construção, da instalação e da adaptação de edifica-

ções, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos às 

condições de acessibilidade. Assim com as exigências da 

lei, a acessibilidade no condomínio, é uma questão que 

necessita ser cada vez mais de conscientização.

Durante a reunião do Ministério Público com os Síndi-

cos de Balneário Camboriú, que aconteceu no Secovi/SC 

sobre a acessibilidade, em janeiro de 2016, o promotor 

Rosan pontuou que “a lei de acessibilidade deve ser cum-

prida por todos os condomínios e que os mesmos devem 

adequar as dependências, conforme os critérios exigi-

dos.”. 

Além disto, o síndico deve verificar junto à prefeitura se 

existe alguma legislação municipal sobre a acessibilidade 

em edificações. Caso o condomínio necessite realizar o-

bras para se enquadrar na lei de acessibilidade, não há ne-

cessidade que seja aprovada em assembleia, já que se tra-

ta de uma determinação legal. Contudo, é aconselhável 

convocar a assembleia para informar motivos da realiza-

ção da obra.

Vale ressaltar que toda obra a ser realizada, deve ter a-

companhamento de um profissional devidamente habili-

tado que irá analisar os riscos e garantir o correto anda-

mento da obra, bem como projetos e documentos exigi-

dos por lei. As novas construções devem ser entregues 

com todos os itens que garantam a acessibilidade para to-

dos os moradores, sendo que o síndico poderá exigir da 

construtora, caso ela se negue a atender este requisito.

Os ajustes realizados nos condomínios agregam mais 

valor ao imóvel, pois a acessibilidade pode ser fator funda-

mental na escolha de um futuro morador. Por isso é cons-

titucional que estas modificações sejam bem feitas para 

que a acessibilidade seja uma realidade possibilitando ca-

da vez mais o acesso de pessoas a diversos locais.

Para�que�o� acesso� esteja� adaptado,� é�
necessário:

Rampas de acesso: Inclinação máxima; piso antider-

rapante; largura mínima de 1,20m; sinalização com piso 

tátil; corrimãos duplos em ambos os lados; rodapés com 

altura mínima de 5 cm; e patamares no início e final de ca-

da segmento. Se não estiverem em conformidade, não 

propiciam o deslocamento e ainda podem causar aciden-

tes.
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Piso antiderrapante: pisos com a superfície lisa ou re-

cobertos por tapetes podem ocasionar quedas.

Corrimãos: os apoios devem estar instalados em am-

bos os lados de escadarias, começando e terminando na 

parede.

Escada de alvenaria nas piscinas: uma vez que esca-

das de inox não são seguras para pessoas com mobilidade 

reduzida, recomenda-se sua substituição para escadas de 

alvenaria, o que facilitará e assegurará o acesso de todos à 

piscina.

Vaga na garagem: reservar vagas próximas à entrada 

e/ou próximo a elevadores, para cadeirantes ou mobili-

dade reduzida em estacionamentos – públicos ou priva-

dos – de uso coletivo é assegurado pelo decreto-lei de a-

cessibilidade, e precisam seguir as medidas padrão e nor-

mas da ABNT e a leis de acessibilidade.

Elevadores de acessibilidade: o condomínio deve 

dispor de elevadores sempre que não conseguir que suas 

rampas sigam a NBR 9050.

Adaptação de banheiros: a instalação de barras de a-

poio aos banheiros de áreas comuns é de suma importân-

cia.

Adaptação de portas: a NBR 9050 define que as por-

tas sejam largas o suficiente para que permitam o acesso 

de uma cadeira de rodas aos ambientes. 

Fontes: Guia de Boas Práticas em Condomínios – Secovi/SC 

e Blog Condomínio.
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SHOPPING�MALL:�
novo�conceito�de�

varejo

Conceito vindo dos Estados Unidos os Shopping Malls 

estão ganhando força no mercado brasileiro. A tendência 

mundial, que está recriando os shoppings centers e trans-

formando-os em centros comerciais, além de ser uma so-

lução arquitetônica que viabiliza a redução de custos de 

manutenção, devido ao aproveitamento de ventilação e 

luz natural com a criação das áreas verdes, é uma opção 

que resulta em um espaço mais agradáveis ao público.

O consumidor está cada vez mais interessado em uma 

interação com o meio ambiente. Esse novo formato de 

centro comercial, com uma estrutura mais aberta e com 

mais áreas de convivência, agregam as funções que os 

shoppings centers tradicionais contém, como praças de a-

limentação, opções de entretenimento e serviços, procu-

rando atender às necessidades mais rotineiras dos consu-

midores.

Neste conceito, foi inaugurado o Riviera Business & 

Mall, empreendimento do Grupo Riviera, situado na Praia 

Brava, em Itajaí, que traz um conjunto de lojas, gastrono-

mia, utilidades e serviços para o piso térreo do Riviera 

Business & Mall, localizado na Avenida Osvaldo Reis, prin-

cipal eixo econômico da região e que liga as cidades de I-

tajaí e Balneário Camboriú.

Segundo o presidente do Grupo Riviera, Evandro Dal 

Molin, as diretrizes que norteiam esse empreendimento 

podem ser resumidas nas palavras "convergência e conve-

niência". "É um pensamento moderno, de reunir tudo num 

mesmo espaço, para as pessoas ganharem tempo. A nossa 

proposta é que as pessoas desfrutem da qualidade de vida 

também nos momentos de trabalho", explica.

O empreendimento aplica os conceitos dos edifícios 

inteligentes que criam conexões entre as pessoas, as lojas, 

os restaurantes e os serviços, poupando tempo e energia, 

concentrando tudo em um mesmo endereço, evitando 

deslocamentos desnecessários e potencializando os es-

paços. Com 2200m² e cerca de 20 espaços comerciais, o 

Riviera Business & Mall está cercado por todo o Complexo 

Riviera que integra duas torres comerciais com 398 escri-

tórios, uma torre residencial com 216 apartamentos, um 

hotel com 153 suítes, um centro de convenções que com-

porta até 600 pessoas, um estacionamento com 1.184 va-

gas e um heliponto homologado. 

3ª Avenida, nº 331 - esquina Rua 620 - 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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SECOVI/SC: Como você avalia o mercado da constru-

ção civil perante a turbulência política e econômica 

que o país está passando? O cenário atual do Brasil, em 

sua opinião é preocupante?

Altevir Baron: Assim como outros setores da economia, a 

construção civil também sentiu os impactos da recessão e 

alguns ajustes tiveram que ser feitos para poder se ade-

quar a este novo cenário, exigindo ainda mais criatividade 

e inovação para se sobressair no mercado. No caso do 

Grupo FG, que abrange a FG Empreendimentos, a parceria 

com o Brava Beach e ainda a divisão Neo.G, atendendo di-

ferentes públicos e necessidades do consumidor, manti-

vemos um planejamento estruturado para obter resulta-

dos positivos. O segredo é entender o mercado e não me-

dir esforços para adaptar o negócio às variáveis do cenário 

econômico e político, prevendo os riscos e se preparando 

para encará-los.

SECOVI/SC: Olhando especificamente para 2016, qual 

o investimento projetado pela FG?

Altevir Baron: O mercado de luxo funciona de uma forma 

diferente da macroeconomia. O poder de compra do con-

sumidor AA e AB continua o mesmo, não sofreu com os 

impactos da crise, pois este público apresenta diferentes 

formas de investimentos que podem ajudar a equilibrar as 

contas em momentos de instabilidade econômica. Diante 

disso, estamos bastante otimistas. As vendas contratadas 

da FG Empreendimentos (VGV) cresceram 35% em 2015 

em relação a 2014 e para os próximos 12 meses o Grupo 

FG vai entregar seis novos empreendimentos somando 

mais de 550 unidades de apartamentos. Neste ano serão o 

Alameda Jardins, agora em abril, o Mirage Residence em 

parceria com o Grupo Brava Beach, além do Ecoville e do 

Garden Village da Neo.G. Já para fevereiro de 2017, ficarão 

prontos o Sky Tower, empreendimento de frente para a 

Praia Central de Balneário Camboriú e o Vision Tower, pré-

dio que fica a 50 metros do mar. Além da entrega destes 

empreendimentos, a FG dará continuidade na evolução 

das vendas com o lançamento de novos projetos.

SECOVI/SC: E com relação à expansão de mercados, 

vocês têm projeção para investimentos em outras ci-

dades ou estados? 

Altevir Baron: A FG Empreendimentos permanece com 

participação comercial efetiva nos mercados de SC, PR, RS, 

SP, MT e MS, além de operações em países do Mercosul e 

até do exterior. Além disso, pretendemos continuar o pro-

cesso de expansão de mercado construindo em cidades 

com até 100 quilômetros de extensão de Balneário Cam-

boriú.

SECOVI/SC: Qual a estrutura organizacional da FG?

Altevir Baron: A FG Empreendimentos faz parte do Grupo 

FG, uma holding com 10 empresas voltadas aos setores de 

construção e incorporação, hotelaria, indústria alimentícia 

e serviços. Francisco Graciola é o Presidente do Conselho 

Consultivo do Grupo FG e seu filho Jean Graciola é Diretor 

Presidente do Grupo FG. A estrutura organizacional da 

empresa ainda é formada por quatro diretorias, Adminis-
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 trativa, Comercial, de Planejamento e Incorporação e de 

Obras.  

SECOVI/SC: Sustentabilidade, tema muito visado pela 

comunidade atualmente. De que forma a FG dissemina 

a importância da construção sustentável? 

Altevir Baron: Os edifícios construídos pela FG Empreen-

dimentos têm como grande característica o desenvolvi-

mento tecnológico aliado às ações de sustentabilidade. A 

FG está baseada no tripé das responsabilidades 

ambiental, social e econômica, com o objetivo de gerar 

benefícios não apenas para a empresa, mas para 

comunidades, clientes, fornecedores e pessoas que se 

relacionam com ela.

Os projetos da construtora possuem esquadrias espe-

ciais que assimilam a questão térmica e acústica, mantas 

nas lajes para redução do ruído e equipamentos para ra-

cionalização de água e energia elétrica. O Alameda Jardins 

é considerado hoje o edifício mais sustentável da empre-

sa. A equipe de engenharia projetou o empreendimento 

para integrar os espaços de convivência com o meio am-

biente, garantindo contato permanente com a natureza.   

Ao todo, ao redor do edifício, são 14 mil metros quadra-

dos de Mata Atlântica totalmente preservada, a somente 

150 metros do mar.

A sustentabilidade do Alameda Jardins vai além da ma-

nutenção da área verde do terreno. O residencial é equipa-

do com medidores de água, energia e gás individuais, pe-

ças sanitárias de baixa vazão, bicicletário, iluminação e 

ventilação natural, sensores de presença para iluminar as 

áreas comuns, sistema de captação da água da chuva e 

placas fotovoltaicas para aproveitamento dos raios sola-

res.

Programa de Desenvolvimento Sustentável

A FG Empreendimentos mantém o Programa de De-

senvolvimento Sustentável (PDS) que tem o objetivo de a-

proximar a empresa da sociedade por meio de iniciativas 

ambientais, culturais, educacionais, sociais e esportivas. 

Desde 2011 a construtora possui o Programa Sesi Escola 

que oferece aulas de ensino médio e fundamental nas 

próprias obras, no período noturno. Já por meio do Pro-

grama de Conscientização e Capacitação Ambiental, a FG 

realiza treinamentos e distribui material explicativo a cola-

boradores e moradores dos empreendimentos sobre se-

paração de lixo, economia de água e energia elétrica. Estas 

ações complementam as tecnologias existentes nos edifí-

cios como captação da água da chuva, medidores indivi-

duais de água, gás e energia. Outra iniciativa da FG é o Pla-

no de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, cuja função é 

reciclar e reutilizar 100% dos resíduos gerados nas obras.
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PRESIDENTE�DO�
SECOVI/SC,�PRESTIGIA�

SOLENIDADE�DE�POSSE�
DO�PRESIDENTE�DO�

SECOVI/OESTE�2016/2017.
 O presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, no 

dia 25 de fevereiro, no Lang Palace Hotel, em Chapecó, 

prestigiou a solenidade de posse da nova diretoria do Sin-

dicato da Habitação do Oeste (Secovi-Oeste/SC) para o 

período 2016/2017 tendo a frente o empresário Ricardo 

Lunardi.

Em seu pronunciamento de posse, Lunardi disse que a-

ceitou o desafio de presidir o Secovi/Oeste por “acreditar 

que só através do associativismo, da representação de 

classe é que teremos força para propor as transformações 

que achamos necessárias para melhorar a condição de 

trabalho e defender os interesses dos nossos associados”.

Ricardo Lunardi propôs ações para atrair investimentos 

para Chapecó e torná-la cada vez mais eficiente em infra-

estrutura e serviços públicos. Um dos objetivos é interagir 

intensamente com as demais instituições, buscando dar 

mais segurança e fluidez aos trâmites legais necessários 

para o desenvolvimento das atividades.

Na solenidade o ex-presidente do Secovi/Oeste na 

gestão encerrada em dezembro de 2015, Altir Paludo, re-

cebeu placa em agradecimento aos serviços prestados. 

Fundado em 1998, o Secovi/Oeste atua na defesa dos in-

teresses da classe imobiliária e desenvolve ações para o 

fortalecimento e a evolução do setor. 

Fonte: Assessoria de Imprensa do Secovi/Oeste

REUNIÃO�DOS�
PRESIDENTES�DOS�

SECOVIS�DE�
SANTA�CATARINA

 O presidente do Secovi/SC participou no dia 26 de fe-

vereiro, em Chapecó, da Reunião Bimestral dos Presiden-

tes do Secovis do Estado de Santa Catarina, onde estive-

ram presentes os presidentes do Secovi/Oeste, Secovi Flo-

rianópolis/Tubarão, Secovi Norte e do Secovi Sul.

Nesta reunião foram discutidos assuntos como: a reali-

zação de cursos e palestras voltados a profissionais do se-

tor imobiliário que serão promovidos em parceria pelos 

Secovis do Estado; foi comentado sobre o Portal Chave 

Fácil e os negócios imobiliários gerados por este sistema; 

também foi reforçado o convite para que todos os Secovis 

do Estado integrem o 32º Congresso Nacional de Sin-

dicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turis-

mo; ainda foram discutidos assuntos referentes ao Grupo 

de Trabalho Legislativo – tangendo assuntos de ordem 

ambiental e urbanística, como ações prioritárias e projetos 

de leis.



24

Participações

SECOVI/SC�PARTICIPA�DAS�REUNIÕES�DA�APISB�E�CNC
O Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, par-

ticipou nos dias 01 e 02 de março das Reuniões da APISB e 

da CNC, em Brasília.   

No dia 01 de março, aconteceu a Assembleia Geral Or-

dinária da APISB - Associação do Portal de Imóveis SECOVI 

Brasil, na qual a pauta transcorreu sobre aprovações orça-

mentárias, e no ato aconteceu a Eleição de Diretoria da 

APISB 2016/ 2018.

Enquanto no dia 02 de março, aconteceu à primeira 

plenária de 2016 da CBCSI - Câmara Brasileira de Comér-

cio e Serviços Imobiliários, que analisaram o cenário eco-

nômico e político do país com os Sindicatos de serviços i-

mobiliários.

Os tópicos de discussão giraram em torno dos índices 

nacionais de preço de locação e de compra e venda; ques-

tões que dizem respeito aos condomínios; e considera-

ções sobre o cenário político no Brasil.
Fonte: CNC

1ª�REUNIÃO�ORDINÁRIA�DA�DIRETORIA�DA�
FECOMÉRCIO/SC�2016

No dia 19 de março de 2016, aconteceu a 1ª Reunião 

Ordinária da Diretoria Fecomércio SC – 2016, no ato repre-

sentando Secovi/SC, o presidente da entidade Sérgio Luiz 

dos Santos.

Os assuntos debatidos contornaram sobre o XXXII 

Congresso Nacional de Sindicatos Patronais e a Campa-

nha que esta em andamento contra a CPMF, na qual a Fe-

comércio/SC é contrária ao aumento da carga tributária.

AÇÃO�PÁSCOA�SOLIDÁRIA�2016
O Secovi/SC, em parceria com o Sesc e Senac, pro-

moveu no dia 24 de março, a Páscoa Solidária para as 

crianças que moram na comunidade Morro da Pedra, em 

Balneário Camboriú/SC.

Durante o evento houveram brincadeiras, músicas e a 

presença do Coelho da Páscoa que distribuiu kits com do-

ces para as crianças.

O Secovi/SC agradece ao Condomínio Edifício Impera-

triz e ao Coronel Fernando José Luiz, pela contribuição de 

doces para os kits que foram distribuidos para as crianças.
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Em fevereiro deste ano o conselho que administra o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) comuni-

cou a liberação de 21,7 bilhões de reais para novos contra-

tos de financiamento da casa própria. Esses recursos de-

vem equilibrar as linhas de financiamento que sofreram 

uma perda em 2015 devido à redução dos depósitos da 

caderneta de poupança. Com essa liberação o total do 

fundo em 2016 passa de R$ 83,6 bilhões para R$ 104,7 bi-

lhões.

Em nota, o ministro do Trabalho e Previdência, Miguel 

Rossetto, afirmou que o aumento em quase 25% do orça-

mento total do fundo é importante para a oferta de crédi-

to e a geração de empregos no país, prevendo que os re-

cursos novos nas linhas podem gerar a construção de 140 

mil imóveis. 

De acordo com o Conselho do FGTS, dos quase 22 bi-

lhões disponibilizados, R$ 10 bilhões serão distribuídos 

proporcionalmente para bancos que possuem grande 

participação em financiamentos imobiliários, onde pode-

rão utilizar recursos do fundo para compra dos Certifica-

dos de Recebíveis Imobiliários (CRI), sendo que a Caixa E-

conômica Federal ficará com a maior parte por ser líder 

nessa linha de financiamento. 

Serão destinados para financiamento direto aos com-

pradores de imóveis, R$ 11,7 bilhões, onde R$ 8,2 bilhões 

serão utilizados para Linha Pró-Cotistas, financiamentos 

de pessoas físicas que recolhem FGTS, com taxa de juro de 

8,66% ao ano. Nessa linha de crédito será possível finan-

ciar imóveis até R$ 400 mil reais. O restante, 3,5 bilhões se-

rá destinado para financiar imóveis de até 500 mil reais e 

700 milhões para financiamentos até 750 mil reais.

De acordo com declarações do secretário-executivo do 

conselho curado do FGTS, Quênio Cerqueira, a decisão da 

liberação de crédito foi motivada após perceberam que as 

condições de caixa do Fundo melhoraram, além disso, o 

mercado de crédito necessitava também de uma injeção, 

pois apresentava recuo, com mais saques do que depósi-

tos na poupança.  

CONSELHO�DO�FGTS�LIBERA�MAIS�DE�
20�BILHÕES�DE�REAIS�PARA�

FINANCIAMENTO�DA�CASA�PRÓPRIA

O Secovi/SC firmou um convênio com a Porto Seguro 

para melhor assegurar os funcionários de empresas e con-

domínios que estão em sua base de representação.

Mais vantagens para nossos representados, que pode-

rão contratar um seguro que atenda às exigências acorda-

das na Convenção Coletiva de Trabalho, com o melhor 

valor do mercado.

Consulte seu corretor de seguros!

Convênio�Secovi/SC�e�Porto�Seguro
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Agenda�2016

25/04
Palestra�"Alterações�na�Legislação�
de�Terrenos�de�Marinha�‒�Redução�
Tributária"

Local:�a�definir
Informações: através do telefone 

(47) 3367-1985 ou do e-mail 

assessoria@secovi-sc.com.br

26/04

27�e�
28/04

25�a�
27/05

Módulo�I�-�Curso�de�
Administração�de�Condomínios

3ª�Edição�GRI�-�Loteamento�&�
Comunidades�Planejamento�2016

32º�Congresso�Nacional�de�
Sindicatos�Patronais�do�Comércio�de�
Bens�e�Serviços�e�Turismo�2016

Local:�São�Paulo
Informações:�www.griclub.org

Local:�Blumenau
Informações:�www.32cnsp.com.br

Junho
Campanha�Condomínio�
Destaque�por�Excelência
(Início�das�Inscrições)

Local: Secovi/SC 

Informações: através do telefone 

(47) 3367-1985 ou do e-mail 

assessoria@secovi-sc.com.br

Junho       

(data a confirmar)

27�a�
29/09

Curso�de�Formação�de�Porteiros�e�
Recepção�de�Condomínio�-�Noturno

V�Simpósio�de�Condomínios�
Secovi/SC

Local: Secovi/SC 

Informações: através do telefone 

(47) 3367-1985 ou do e-mail 

assessoria@secovi-sc.com.br

Local: Secovi/SC 

Informações: através do telefone 

(47) 3367-1985 ou do e-mail 

assessoria@secovi-sc.com.br

Local: Secovi/SC 

Informações: através do telefone 

(47) 3367-1985 ou do e-mail 

assessoria@secovi-sc.com.br

Online

Online

Curso�de�Síndico�Profissional

Curso�de�Segurança�Condominial

Local: Ambiente virtual

Informações: Sindiconet

http://www.sindiconet.com.br/Cursos

Local: Ambiente virtual

Informações: Secovi/SP

http://www.secovi.com.br/cursos-e-

eventos/

Conheça�esta�vantagem!�Entre�em�contato.
Associe-se�ao�Secovi/SC�

(47) 3367-1985
secovi-sc@secovi-sc.com.br 

Rua 3.160, nº 533 - Centro
Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-284 www.secovi-sc.com.br



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.

PORTAL CHAVE FÁCIL
www.chavefacil.com.br

Venha�participar�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.




