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Caros Leitores! Chegamos ao final
de mais um ano, novamente me dirijo a
vocês para apresentar mais uma edição
da Revista da Habitação do Secovi/SC.
Em cada edição publicamos informações pertinentes ao setor, com objetivo
de manter nosso leitor bem informado
e atualizado perante o mercado.
Nesta 39ª edição da revista a matéria de capa traz a Lei de Diretrizes Orçamentarias Anual – LDO, que traça as metas e prioridades
financeiras para os municípios. Nesta matéria divulgamos os principais dados de algumas cidades que fazem parte da base do Secovi/SC. Entretanto todo cidadão pode ter acesso a está importante
informação por meio do portal de transparência de cada município.
No mercado imobiliário abordamos sobre os cuidados a serem
tomados na locação de temporada, alertamos sobre a locação de
temporada pela internet, os riscos gerados e atenção que se deve
ter por parte do locador e do locatário, além de elencarmos algumas dicas para as Imobiliárias poderem se precaver. Seguindo alguns itens básicos todos podem ter uma temporada agradável.
Na área condominial, tratamos sobre uma das mudanças do
novo Código Civil, pois além de agora permitir maior agilidade nas
cobranças das cotas condominiais em atraso, traz também a orientação para que os condomínios entrem na era digital e cadastrem
um endereço de e-mail, para que se qualifiquem para o recebimento de demandas judiciais.
Confira ainda outros destaques nessa edição nas editorias Manutenção, Geral, Convênios e Serviços, entre outras.
Finalizo, agradecendo a todos que participaram de nossos eventos em 2016 e que estiveram junto ao sindicato lutando pela
defesa da categoria que representamos. Desejo a todos uma excelente passagem de ano e que 2017 possa ser um ano ainda mais
produtivo.
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CUIDADOSNALOCAÇÃODETEMPORADA
Com a temporada de verão se aproximando é comum
surgirem procura para locação de imóveis para temporada nas cidades litorâneas. De acordo com o Art. 48 da Lei
do Inquilinato, considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para
prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo, e contratada
por prazo não superior a noventa dias, esteja ou não mobiliado o imóvel.
Vale ressaltar que a principal característica de locação
de temporada é o prazo de duração, que não poder ser superior a noventa dias. Caso houver ajuste de período superior a este, o contrato não será mais regido pelas regras
pertinentes à locação de temporada.
Um dos desafios ao procurar um imóvel para locação
de temporada é se atentar para alguns cuidados básicos
para que não se corra riscos com relação ao perfil e a
qualidade do imóvel desejado, bem como fugir de golpes
que estão cada vez mais comuns nesse setor.
Para isso, confira a seguir algumas dicas que irão facilitar bastante na hora de buscar um imóvel para temporada
de verão, de forma segura:
- Em primeiro lugar, escolha uma imobiliária devidamente registrada no Conselho Regional de Corretores de
Imóveis (CRECI). A dica vale tanto para o locatário quanto
para o proprietário. Ao realizar transações com imobiliá04

rias, você tem a garantia de que o acordo será cumprido,
sendo mais fácil conseguir restituições de pagamentos e
outras reivindicações caso algum acordo estabelecido no
contrato não for cumprido. Neste item vale ressaltar que
toda prática relacionada às transações de imóveis deve ser
realizada por corretores de imóveis devidamente registrados, pois qualquer outra pessoa que realize esse tipo de
transação estará infringindo a Lei n° 6.530/78, que disciplina o exercício da profissão, “compete ao corretor exercer
a intermediação na compra, venda, permuta e locação
de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária”.
- Tente realizar uma visita no imóvel para conhecer a
realidade do mesmo, verificar o que oferece de imóveis e
utensílios.
- Não faça negócio sem firmar um contrato, o documento é a sua garantia do cumprimento do que foi acordado. Lembre-se de definir a forma de pagamento, pois
no caso de locação de temporada é normal o pagamento
da metade do valor do aluguel na entrega das chaves pela
imobiliária. No contrato deve constar ainda as datas de
entrada e saída, o valor da locação, prevê multas e descrição detalhadas dos utensílios, eletrodomésticos e eletrônicos que constam na residência.
- Recomenda-se também uma avaliação do imóvel ao
chegar ao mesmo, verificando se a parte elétrica e hidráulica está funcionando corretamente, bem como se o imó-
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vel possui alguma avaria não descrita no contrato. Caso
conste algo irregular, deve-se informar imediatamente à
imobiliária.

Locação de temporada pela internet
Muitas locações de imóveis acabam acontecendo por
internet. Infelizmente a maioria dos problemas acontece
quando à contratação é feita dessa forma, onde muitas vezes o locador paga o imóvel antecipado e descobre na
chegada que o endereço não existe ou que o imóvel não
está de acordo com o que foi divulgado. Nesse caso reforça-se a recomendação em buscar uma imobiliária devidamente registrada no CRECI para a realização da transação
com segurança. Importante também pesquisar sobre a
imobiliária, buscar credenciais, tempo de atuação e recomendações, se possui reclamações junto ao Procon local
ou junto ao CRECI da região, diminuindo assim as chances
de problemas com a locação. Confira ainda outras dicas
que contribuíram para tornar a transação ainda mais segura:
- Analise fotos recentes: Peça fotos recentes ao corretor de imóvel. Mesmo havendo fotos do imóvel no site da
imobiliária, procure saber se as fotos são recentes e pesquise sobre o imóvel também utilizando o Google Street
Viewm, onde você pode analisar inclusive a fachada do
imóvel e seus arredores.
- Peça indicações de quem já alugou o imóvel, busque
referências.
-Não esqueça o contrato por escrito, contendo todas
as condições acordadas, juntamente com a listagem do
que o imóvel contém de mobília e demais pertences.

Dicas para Imobiliárias
As imobiliárias também devem estar atentas com relação à locação de imóveis de temporada, verificando al-

guns itens básicos para que não corra o risco de enfrentar
situações que possam por em risco sua credibilidade.
- Faça um contrato com prazo especificado e envie uma
notificação sobre a data de saída com protocolo de recebimento. Lembre-se que o tempo de locação é de até 90
dias, sem prorrogação, caso o contrário não se caracteriza
mais como locação de temporada, conforme art. 50 da Lei
de Inquilinato: Findo o prazo ajustado, se o LOCATÁRIO
permanecer no imóvel sem oposição do LOCADOR por
mais de trinta dias, presumir – se – á prorrogada a locação
por tempo indeterminado, (…) Ocorrendo a prorrogação,
o LOCADOR somente poderá denunciar o contrato após
trinta meses de seu início (…)
- Outra dica é a realizar um levantamento cadastral do
inquilino em órgãos de proteção ao crédito, assim como
se possui registro na polícia devido algum delito que possa ser considerado de caráter duvidoso.
- Não se esqueça de realizar um inventário completo
da mobília e utensílios dos imóveis que serão alugados,
conforme orienta o art. 48 da Lei do Inquilinato:
Parágrafo único. No caso de a locação envolver imóvel
mobiliado, constará do contrato, OBRIGATORIAMENTE,
a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem
como o estado em que se encontram.
- Lembre-se que a imobiliária pode solicitar uma garantia, como por exemplo, um caução em dinheiro, conforme previsto no art. 49 da Lei do Inquilinato: O LOCADOR poderá receber de uma só vez e antecipadamente
os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das
modalidades de garantia previstas no art. 37 para atender
as demais obrigações do contrato.
- Na hipótese do imóvel locado ser uma unidade condominial, informar o síndico ou a administradora sobre a
locação, repassando os dados dos locatários para os devidos registros.
- Repassar aos locatários, as normas do condomínio, a
capacidade de ocupação e as penalidades no caso de descumprimento.
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NOVOCÓDIGODOPROCESSOCIVILPREVÊQUEAS
PARTESPOSSUAMENDEREÇOELETRÔNICOPARA
QUALIFICAÇÃONASDEMANDASJUDICIAIS‒
PREVISÃOATINGIRÁOSCONDOMÍNIOS.
O Novo Código o Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)
entrou em vigor em março deste ano trazendo algumas
mudanças significativas para os condomínios. A alteração
que mais despertou interesse dos profissionais do setor
foi a permissão de maior agilidade nas cobranças das cotas condominiais em atraso, pois o novo CPC enquadra
agora as taxas condominiais como título executivo extrajudicial e execução direta. Dessa forma as cotas condominiais foram igualadas às notas promissórias e cheques.
Outra alteração trazida pelo novo CPC, também de relevância, é a necessidade de indicação de endereço eletrônico de pessoas jurídicas no ato de qualificação do mesmo, para propor demandas judiciais, conforme arts. 246 e
art. 319:
“§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas
de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são
obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em
autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações
e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente
por esse meio."

Art.319.Apetiçãoinicialindicará:
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência
de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

Como os condomínios possuem cadastro no CNPJ,
sendo equiparados, portanto, às pessoas jurídicas, existe
grande possibilidade de enquadramento nessa alteração.
Apesar do Código Civil ser omisso com relação à aplicabilidade nos condomínios, orienta-se que os mesmos busquem atender à essa solicitação para que se eximam de
futuros problemas.
Assim, tanto as empresas como os condomínios devem manter seus cadastros atualizados nos sistemas de
processos eletrônicos, informando inclusive o endereço
de e-mail para fins de notificações encaminhadas pelos
Fóruns e Tribunais.
Anteriormente, a exigência para qualificação nas demandas judiciais era apenas do nome do condomínio,
CNPJ e endereço. Porém devidos aos adventos da internet,
estando hoje presente na rotina da sociedade, entendeuse a necessidade de incluir essa exigência do endereço
eletrônico para atendimento de ações judiciais.
A partir do momento que o condomínio cadastrar seu
endereço eletrônico, o mesmo receberá comunicados referentes aos atos processuais por e-mail, facilitando assim
o processo de comunicação nestes casos.
Importante ressaltar que o endereço eletrônico deve
ser feito em nome do condomínio e não do síndico, pois
assim garante o acesso de informações para as futuras
gestões, levando em consideração que o mandato do síndico nem sempre é renovável.
Em função desta nova exigência o Conselho Nacional
07
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de Justiça (CNJ) elaborou uma minuta de resolução com
as seguintes regras referente ao cadastro para permitir citação ou intimação eletrônica:
Ÿ É obrigatório o cadastro no domicílio eletrônico
judicial para as empresas privadas, com exceção das
microempresas e empresas de pequeno porte;
Ÿ A identificação das empresas privadas será feita por
meio no número de seu CNPJ e o acesso às comunicações será feito mediante certificado digital;
Ÿ A comunicação (citação ou intimação) da empresa por
meio eletrônico substituirá as outras formas previstas
no novo CPC;
Ÿ O aperfeiçoamento (interpretado como realização ou
efetivação) da comunicação processual ocorrerá no
momento em que a empresa privada consultar seu
teor. Se a consulta se der em dia não útil, considera-se
como realizada no primeiro dia útil seguinte;
Ÿ Se a consulta não for realizada em até 10 dias corridos
da data do envio da intimação, considerar-se a intimação realizada no décimo dia;

Benefíciosdoendereçoeletrônico
Além de atender a nova exigência estipulada pelo novo
CPC, a criação de um endereço eletrônico pode facilitar
muito a comunicação do condomínio com seus diversos
públicos. Levando em consideração que a informatização
está presente em todas as esferas da sociedade, não tem o
porquê dos condomínios ficarem alheios a essa facilidade
proporcionada pela tecnologia.
Por ser uma ferramenta facilitadora da comunicação,
por meio do e-mail o síndico pode rapidamente enviar informações sobre diversas situações aos condôminos, inclusive atas e editais de assembleia, contatar fornecedores, funcionários, além de manter um registro dos contatos realizados, com identificação de quem os escreveu.
Importante frisar que o e-mail é considerado um documento legal, lembrando que quando for tratar de um assunto oficial, aconselha-se solicitar confirmação de leitura
para que o e-mail tenha validade legal.
Fonte consultadas: Portal CNJ
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Pesquisa

CENÁRIODOMERCADO
IMOBILIÁRIO:
AnáliseTemporada
2016/2017
Visando analisar o mercado imobiliário de locação na
temporada 2016 e 2017, o Secovi/SC apresenta a pesquisa
dos valores dos imóveis ofertados para temporada nas cidades de Balneário Camboriú, Itapema e Bombinhas.

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

Os dados utilizados neste estudo foram coletados das
ofertas anunciadas nos sites das imobiliárias, analisados
pelo departamento de pesquisa do sindicato e auditados
pelo Instituto de Pesquisa DataCenso.

BalneárioCamboriú
De acordo com os resultados da pesquisa em Balneário
Camboriú, foi coletada uma amostra de 769 imóveis disponíveis para locação temporada.
O quadro a baixo apresenta os valores ofertados para
locação de acordo com os tipos de imóveis. Observa-se
que o tipo Casa com cinco dormitórios ou mais apresen-

tou o maior valor ofertado, chegando a ser anunciado R$
4.500,00 dependendo do seu tamanho e localização.
Na análise por região, nota-se que a região que apresentou maior valor de locação foi o Estaleirinho, principalmente por apresentar maior oferta de Casas de três a cinco dormitórios.

ValordeAluguel(R$)
Diária(BalneárioCamboriú)

ValordeAluguelporRegião(R$)
Diária(BalneárioCamboriú)

Descrição
Apartamento 1 dorm.
Apartamento 2 dorm.
Apartamento 3 dorm.
Apartamento 4 dorm.
Casa >= 5 dorm.
Casa 2 dorm.
Casa 3 dorm.
Casa 4 dorm.

Mínimo

Médio

Máximo

Descrição

200,00
220,00
300,00
450,00
500,00
400,00
400,00
600,00

343,32
526,48
873,62
1.597,27
1.865,63
610,00
1.090,27
1.404,17

600,00
1.000,00
1.800,00
3.100,00
4.500,00
1.260,00
2.500,00
2.800,00

Barra Norte
Barra Sul
Centro
Estaleirinho
Frente Mar
Nações
Pioneiros
Praia dos Amores

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.
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Mínimo

Médio

Máximo

300,00
250,00
200,00
400,00
400,00
200,00
350,00
300,00

977,27
732,69
708,14
1.455,00
1.116,69
518,33
666,35
986,36

2.300,00
1.800,00
1.900,00
4.500,00
2.850,00
800,00
1.350,00
2.000,00

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.

Pesquisa

BOMBINHAS
Em Bombinhas, foi coletada uma amostra de 773 imóveis disponíveis para locação temporada.
O quadro a baixo apresenta os valores ofertados para
locação de acordo com os tipos de imóveis. Observa-se
que o tipo Casa com cinco dormitórios ou mais apresentou o maior valor ofertado, chegando a ser anunciado R$

4.000,00 a diária, dependendo do seu tamanho e localização.
Na análise por região, nota-se que a região que apresentou maior valor de locação foi o Canto Grande Frente
Mar, principalmente por apresentar maior oferta de Casas
com quatro dormitórios.

ValordoAluguel(R$)|Diária(Bombinhas)

ValordeAluguelporRegião(R$)|Diária(Bombinhas)

Descrição
Apartamento 1 dorm.
Apartamento 2 dorm.
Apartamento 3 dorm.
Apartamento 4 dorm.
Casa >= 5 dorm.
Casa 2 dorm.
Casa 3 dorm.
Casa 4 dorm.

Mínimo

Médio

Máximo

200,00
190,00
250,00
400,00
550,00
250,00
300,00
300,00

365,48
495,84
786,25
1.053,75
1.812,83
477,42
869,32
1.245,00

550,00
890,00
1.550,00
1.700,00
4.000,00
750,00
2.500,00
3.000,00

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.

Descrição

Mínimo

Bombas
Canto Grande

220,00
190,00
Canto Grande Frente Mar 500,00
Centro
200,00
Mariscal
250,00
Morrinhos
350,00
Quatro Ilhas
450,00
200,00
Zimbros
500,00
Zimbros Frente Mar

Médio

Máximo

609,55
627,11
1.474,55
617,01
722,06
609,43
821,43
748,86
1.569,23

1.380,00
1.500,00
3.500,00
1.500,00
1.700,00
1.400,00
1.500,00
1.800,00
3.200,00

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.

ITAPEMA
De acordo com os resultados da pesquisa em Itapema,
foi coletada uma amostra de 1380 imóveis disponíveis para locação temporada.
O quadro a baixo apresenta os valores ofertados para
locação de acordo com os tipos de imóveis. Observa-se
que o tipo Casa com cinco dormitórios ou mais apresentou o maior valor ofertado, chegando a ser anunciado R$

3.000,00 a diária, dependendo do seu tamanho e localização.
No quadro por região tem-se o valor de locação por
bairro e região. Nota-se que a região que apresentou
maior valor de locação foi o Meia Praia Frente Mar, principalmente por apresentar maior oferta de imóveis com
quatro dormitórios.

ValordoAluguel(R$)|Diária(Itapema)
Descrição
Apartamento 1 dorm.
Apartamento 2 dorm.
Apartamento 3 dorm.
Apartamento 4 dorm.
Casa >= 5 dorm.
Casa 2 dorm.
Casa 3 dorm.
Casa 4 dorm.
Quitinete

Mínimo

Médio

Máximo

250,00
220,00
300,00
550,00
800,00
150,00
400,00
550,00
190,00

418,75
523,66
724,75
1.280,74
1.595,11
517,50
700,00
1.092,50
299,60

700,00
850,00
1.200,00
2.700,00
3.000,00
830,00
1.100,00
2.000,00
500,00

ValordeAluguelporRegião(R$)|Diária(Itapema)
Descrição
Centro
Centro Frente Mar
Meia Praia
Meia Praia Frente Mar

Mínimo

Médio

Máximo

250,00
700,00
150,00
500,00

626,26
1.034,00
671,22
1.119,57

1.200,00
1.500,00
1.300,00
1.800,00

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
Margem de Erro Amostral de 10% a 20%.
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Legislação

OAssociado

PERGUNTA

?

AassessoriajurídicadoSECOVI/SC

RESPONDE
1)Qualoprazoparapurgadamorana
açãodedespejo?
As ações de despejo referente às locações urbanas estão previstas na Lei 8245/1991, e quando fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de
aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente
de quaisquer dos acessórios da locação devem observar o
disposto no art. 62 da referida lei.
Caso o locatário e/ou fiador queiram evitar a rescisão
do contrato por inadimplência poderão efetuar o pagamento do débito atualizado independente de cálculo e
por meio de depósito judicial onde deverão estar incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem
até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e
os honorários do advogado do locador, fixados em dez
por cento sobre o montante devido, se do contrato não
constar disposição diversa; (art. 62, II).
No mesmo dispositivo dispõe que o pagamento deve
ser realizado no prazo de 15 dias contados da citação, (alteração incluída pela redação da lei nº 12.112, de 2009).
Contudo, o Código de processo civil que rege os procedimentos cíveis aduz que a contagem do prazo inicia-se
a partir da juntada do mandado de citação. Para alguns tribunais a contagem é a partir da citação, pois se outro fosse
o entendimento, o legislador teria mantido a antiga redação da Lei, que previa que o locatário poderia "evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação,
autorização para o pagamento do débito atualizado".
Diante da controvérsia legal entre legislação especial e
geral e da divergência doutrinária e jurisprudencial decidiu recentemente o STJ, no RESP/DF 1624005:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. TERMO INICIAL. MANDADO. JUNTADA. DÉBITO. CONTESTAÇÃO
PARCIAL. DEPÓSITO. COMPLEMENTAÇÃO. ART. 62, III, DA
LEI Nº 8.245/1991. INCOMPATIBILIDADE. 1. Na ação de
despejo, o prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora deve ser contado a partir da juntada aos autos do man12

Tiresuasdúvidasenviandoum
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dado de citação/aviso de recebimento devidamente cumprido. [...] (STJ. 3ª Turma. RESP 1624005. RELATOR: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. DJ 09/11/2016). Grifouse.
Nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:
"A purgação da mora, todavia, é feita mediante depósito judicial vinculado à respectiva ação de despejo, ou seja, é ato intrínseco ao processo (endoprocessual) e nele
deve ser comprovada.
Assim, o art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, em sua redação
atual, por estabelecer prazo para a prática de ato processual, deve ser interpretado em conjunto com o disposto
no art. 241, II, do CPC/1973, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação ou intimação for por oficial
de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo
mandado devidamente cumprido.
Por óbvio, se a citação ou a intimação for pelo correio,
começa a correr o prazo da data de juntada aos autos do
aviso de recebimento (art. 241, I, do CPC/1973).
Essa orientação, aliás, ao conferir um prazo mais dilatado ao locatário para fins de purgação da mora, é mais consentânea com o princípio da preservação dos contratos,
garantindo-se o cumprimento de sua função social."
A Terceira Turma do STJ decidiu por unanimidade seguir o voto do Ministro Relator, definindo que o prazo para purga da mora nas ações de despejo fundadas em falta
de pagamento do principal e/ou acessório é de 15 dias
contados da juntada do mandado ou carta de citação no
processo.

2)STJreconheceilegalidadedeNorma
daReceitaFederalsobreaIsençãodeImpostodeRendaemganhodeCapitalna
AlienaçãodeImóveis.
Em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça foi
apreciado caso de um contribuinte que vendeu imóvel residencial por R$ 285.000,00, adquirido por R$ 190.000,00,

Legislação
obtendo um lucro que fora usado na quitação de financiamento destinado a compra de outro imóvel. O contribuinte acreditava que não teria de pagar imposto sobre o valor
adicional, porém foi autuado pela Receita Federal. Por sua
vez, os Ministros da Segunda Turma do STJ, na melhor interpretação do artigo 39, da Lei n. 11.196/2005, entenderam, por maioria, ser legítima a isenção do Imposto de
Renda (IR) sobre ganho de capital nas operações de alienação de imóvel residencial, que destina os recursos para
quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição à prestação de imóvel já possuído pelo contribuinte.
Considerou-se, portanto, ilegal o artigo 2º, parágrafo
11, I, da Instrução Normativa 599/05, da Receita Federal,
que excluía da isenção fiscal a possibilidade de o contribuinte utilizar o ganho de capital para quitar financiamento de imóvel já adquirido.
Na fundamentação, o Ministro Mauro Campbell Marques ressalta “que a pessoa física geralmente adquire o
segundo imóvel ainda ‘na planta’ (em construção), o que
dificulta a alienação anterior do primeiro imóvel, já que é
necessário ter onde morar. A regra, então, é que a aquisição do segundo imóvel se dê antes da alienação do primeiro imóvel”, caso contrário, tornaria inviável a aplicação
do benefício.
O aspecto econômico também foi objeto de discussão.
Segundo o Ministro: “indubitavelmente, o aumento da liquidez no mercado proporcionada pela isenção do capital

empregado no pagamento de contratos a prazo e financiamentos anteriores estimula os negócios de todos os atores desse nicho: compradores, vendedores, construtores e instituições financeiras”.
A interpretação adotada fomenta, ainda mais, o mercado imobiliário.

Qualapenalidadecasonãosejacontratadoosegurodocondomínio?
O artigo 1.346, do Código Civil, disciplina que “é obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou parcial”. A simples leitura
não deixa margem para dúvidas. Trata-se de um dever do
síndico efetuar a contratação do seguro (art. 1.348, IX), independente da anuência da assembleia, no prazo de 120
dias da concessão do “habite-se”, conforme disposto no
parágrafo único do artigo 13, da Lei 4.591/64, e renovar
sempre que necessário. Caso haja o descumprimento, o
condomínio fica sujeito à multa mensal equivalente a 1/12
(doze avos) do IPTU, que serão cobrados pela Municipalidade. De igual modo, a omissão na contratação do seguro
importa em responsabilidade do síndico, que, em eventual acidente, arcará com perdas e danos.
AndréHenriqueBräscher(OAB/SC16.242)
MorganaSchoenaudaSilva(OAB/SC34.633)

SECOVI/SC | PROPERTYSEG | MDS INSURE

SEU CONDOMÍNIO JÁ FEZ O
SEGURO OBRIGATÓRIO?
Seguros Condominiais e Prediais
Seguro de Fiança - Aluguel/Locação

SECOVI SC
Sede em Balneário Camboriú

Valores Diferenciados | Condições Especiais
Vantagens para representados do Secovi/SC
CONSULTE O SECOVI/SC
E TENHA UMA VERDADEIRA CONSULTORIA

INFORMAÇÕES: 47 3367-1985 | SECOVI-SC@SECOVI-SC.COM.BR
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Imagem: Freepik.

LDO-LeideDiretrizesOrçamentárias:
Conheçaosvaloresdoseumunicípio
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é uma das três
leis que estabelece o sistema orçamentário brasileiro e estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro
seguinte, orienta a elaboração do Orçamento, dispõe sobre alteração na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento. A
LDO tem duração de um ano e também fixa limites para os
orçamentos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e dispõe sobre os gastos com pessoal. A
Lei de Responsabilidade Fiscal remeteu à LDO diversos
outros temas, como política fiscal, contingenciamento dos
gastos, transferências de recursos para entidades públicas
e privadas e política monetária.
A LDO está diretamente vinculada ao PPA – Plano Plurianual, que traça as diretrizes, objetivos e metas de médio
prazo da administração públicas. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. Ele tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde
se quer chegar nos próximos quatro anos. Expressa a visão
estratégica da gestão pública.
A partir do LDO é elaborada a LOA- Lei Orçamentária
Anual, que é o orçamento anual propriamente dito. Prevê
os orçamentos fiscais da seguridade social e de investimentos das estatais. Todos os gastos do governo para o
próximo ano são previstos em detalhe na LOA.
Entenda como funciona as três Leis:
PPA: Tem vigência de 04 anos, inclui uma série de programas temáticos, em que são colocadas as metas (ex14

pressas em números) para os próximos anos em diversos
temas. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse
um exercício financeiro (um ano) poderá ser iniciado sem
ser incluído antes no PPA, sob pena de crime de responsabilidade.
LDO: Elaborada anualmente com o intuito de apontar
prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a
elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no
que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um
elo entre esses dois documentos. Pode-se dizer que a LDO
serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo
PPA.
LOA: Descreve a estimativa da receita e a fixação das
despesas do governo. É dividida por temas, como saúde,
educação, e transporte. Prevê também quanto o governo
deve arrecadar para que os gastos programados possam
de fato serem executados. Essa arrecadação se dá por
meio dos tributos (impostos, taxas e contribuições). Se
bem feita, a LOA estará em harmonia com os grandes objetivos e metas estabelecidos pelo PPA.
Segundo a Constituição, cada estado e cada município
deve elaborar seu próprio plano plurianual. E a legislação
determina que os entes públicos favoreçam a participação
popular durante a elaboração do PPA, bem como das outras normas orçamentária.
Assim reunimos algumas informações relativas a Lei de
Diretrizes Orçamentária de alguns municípios de Santa
Catarina. Confira:

Capa

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

LEI Nº 3828, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015. "DISPÕE SOBRE AS
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCÍCIO DE 2016".

Art. 1º São estabelecidas, para a elaboração do orçamento do Município de Balneário Camboriú, relativo ao exercício financeiro de 2016, as diretrizes gerais de que trata
esta Lei, os princípios estabelecidos na Constituição Federal
em seu art. 165, § 2º, na Constituição Estadual no que couber na Lei Federal nº 4.320, de 1964 e na Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, compreendendo: I - as metas e
prioridades da administração pública do Município de Balneário Camboriú; II - a estrutura e organização do orçamento; III - as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações; IV - as disposições
relativas à dívida pública Municipal; V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; VI - as disposições sobre as alterações na legislação
tributária do município, e VII - disposições gerais.
Em 2016, Balneário Camboriú teve um orçamento previsto de R$ 614.176.727,00 (seiscentos e quatorze milhões,
cento e setenta e seis mil e setecentos e vinte e sete reais),
conforme demonstra a tabela evolutiva de receitas previstas para a LOA.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

% (executado % Evolução em Relação
Valor
Valor
ao ano Anterior
Previsto Arrecadado x Previsto)
15,60%
238.482.863 275.747.025
4,48%
-2,18%
294.526.111 288.102.968
6,23%
19,93%
325.248.447 345.523.016
23,65%
18,08%
329.969.380 407.998.486
10,53%
15,96%
428.023.060 473.108.165
13,43%
19,74%
499.420.982 566.488.579
0,42%
-13,23%
655.583.255 568.880.151
0,94%
11,99%
631.158.093 637.067.349
614.176.272
707.150.600

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária / Secretaria de Fazenda.

Dos valores previstos para 2016 foram aplicados na Educação R$ 432.291.366,00 (quatrocentos e trinta e dois
milhões, duzentos e noventa e um mil e trezentos e sessenta e seis reais), sendo que deste valor R$ 99.759.546,00
(noventa e nove milhões, setecentos e cinquenta e nove
mil e quinhentos e quarenta e seis reais) foram de recursos
próprios e o restante com receita de impostos e transferências. Já no setor de saúde foram aplicados em 2016 R$
4.120.039.775,00 (quatro bilhões, cento e vinte milhões,
trinta e nove mil e setecentos e setenta e cinco reais).

Confira onde foram investidos parte destas aplicações:
Educação: Aquisição de ônibus para o transporte escolar; Ampliações e reformas de núcleos de educação infantil; Ampliações e reformas de unidades escolares;
Construções de novos núcleos de educação infantil; Construção e reformas de quadras nas unidades escolares; Manutenção do projeto Leite Amigo Pão; Equipamentos diversos para núcleos de educação infantil; Equipamentos
diversos para Unidades Escolares; Manutenção das atividades da educação infantil; Manutenção das atividades
do ensino fundamental; Manutenção das atividades da educação especial; Manutenção do centro administrativo
educacional; Alimentação escolar infantil; Alimentação escolar Fundamental; Alimentação escolar CEJA; Alimentação escolar – pré escola; Manutenção transporte escolar.
Valor: R$ 153.577.375,98 (cento e cinquenta e três milhões, quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta
e cinco e noventa e oito reais).
Cultura: Construção espaço arte e cultura; Construção
Centro Histórico – Bairro da Barra; Aquisição unidade móvel cultural; Construção Mercado Público da Barra; Apoio a
projetos artísticos e culturais. Valor: R$ 5.575.000,00 (cinco milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais).
Saúde: Construção / Instalação Unidade de Saúde 24
horas – UPA; Reformas e melhorias em unidade de Saúde;
Ampliação de unidades de saúde; Aquisição de equipamentos para as unidades de saúde; Capacitação no serviço de saúde; Manutenção de estratégia de saúde de família; Manutenção dos serviços públicos de saúde; Manutenção dos serviços hospitalares e ambulatoriais; Manutenção dos serviços de atendimentos móvel - SAMU. Valor: R$ 73.141.200,00 (setenta e três milhões, cento e quarenta e um mil e duzentos reais).
Turismo: Manutenção Secretaria de Turismo e desenvolvimento econômico. Valor: R$ 1.908.800,00(um milhão
e novecentos e oito mil e oitocentos reais).
Habitação: Terrenos para Construções de unidades
habitacionais; Construções para Unidades Habitacionais;
Melhorias em Unidades Habitacionais. Valor: R$ 3.500.
000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).
15
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LEI Nº 1474, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. DISPÕE SOBRE AS
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCÍCIO DE 2016.

BOMBINHAS

Em 2016 o município de Bombinhas teve a previsão de
arrecadação para investimentos no valor de R$ 464.030.
000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões e trinta
mil reais), conforme demonstrativo abaixo:
Órgão
PMV
DAEV
VALIPREV
Total Geral

2017

2016

2014

2015

2016 Inicial)
(previsão)
(Previsão

357.118.177
39.624.227
21.954.358
418.696.762

357.752.428
38.680.863
23.357.314
419.790.605

419.790.605
44.500.000
49.530.000
464.030.000

380.000.000
48.950.000
57.580.000
486.530.000

De acordo com a previsão de arrecadação, foram planejados os seguintes investimentos, levando em consideração os principais setores da cidade:
Setor
LDO 2016
Fundo Mun. de Educação R$ 28.744.918,39
Fundo Mun. de Cultura R$ 816.000,00
Fundo Mun. de Turismo R$ 1.186.184,14
Fundo Mun. de Saúde R$ 15.764.625,22
Fundo Mun. de
R$ 50.000,00
Habitação Popular

LDO 2017

LDO 2018

R$ 30.617.487,48 R$ 27.207.280,89
R$ 879.960,00
R$ 1.537.857,60
R$ 6.295.635,19 R$ 2.436.314,30
R$ 16.910.338,72 R$ 17.952.953,79
R$ 53.000,00

R$ 56.180,00

Fonte: Secretaria da Fazenda / Departamento de Finanças

LEI Nº 6.685, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015. DISPÕE SOBRE AS
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ITAJAÍ

No município de Itajaí, o valor de receita prevista pela
LDO 2016. Foi de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões reais) e para 2017 já foi previsto uma receita
de R$ 980.000.000,00 (novecentos e oitenta milhões reais),
valor inferior que foi projetado pela LDO 2016, conforme
quadro abaixo:
Especificação

Receita Total
Receitas Primárias (I)
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
Especificação

Receita Total
Receitas Primárias (I)
Despesa Total
Despesas Primárias (II)

2016
Valor Corrente (a) Valor Constante

1.200.000.000,00
1.140.000.000,00
1.200.000.000,00
1.116.000.000,00

1.104.000.000,00
1.048.800.000,00
1.104.000.000,00
1.015.680.000,00

2017
Valor Corrente (a) Valor Constante

1.260.000.000,00
1.197.000.000,00
1.260.000.000,00
1.171.800.000,00

1.171.800.000,00
1.089.774.000,00
1.171.800.000,00
1.013.490.000,00

6,45
6,13
6,45
6,00

Educação: R$ 264.390.000,00 (duzentos e sessenta e
quatro milhões e trezentos e noventa mil reais).
Cultura: R$ 9.590.000,00 (nove milhões e quinhentos e
noventa mil reais).

% PIB

(a / PIB) x 100

6,30
5,86
6,30
5,45

Habitação: R$ 4.062.199,00 (quatro milhões, sessenta
e dois mil e cento e noventa e nove reais).
Turismo: R$ 2.260.000,00 (dois milhões e duzentos e
sessenta mil reais).

LEI N.º 4132 DE 14 DE OUTUBRO DE 2015 – DISPÔE SOBRE AS
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Para o município de Lages foi provisionado uma receita
de R$ 535.000.000,00 (quinhentos e trinta e cinco milhões
reais) para investimentos durante o ano de 2016. Para o
ano de 2017 o valor previsto é de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais).
Confira abaixo os valores previstos para investimentos
nos setores essenciais do município:
Encontre mais informações e detalhes sobre as Leis
que regem o planejamento financeiro de sua cidade entrando em contato com a Secretaria de Fazenda do muni16

Saúde: R$ 257.676.500,00 (duzentos e cinquenta e sete
milhões, seiscentos e setenta e seis mil e quinhentos reais).

% PIB

(a / PIB) x 100

FONTE: Secretaria da Fazenda Municipal - Relatório Resumido de Execução Orçamentária

LAGES

Conforme a Lei nº. 6699/2015 que estima a receita e fixa a despesa do orçamento da cidade de Itajaí para o exercício de 2016, foram previstos os seguintes valores para
investimentos nos setores essenciais:

Setor

Educação
Habitação
Saúde
Cultura

LDO 2016
R$ 125.456.500,00
R$ 2.035.750,00
R$ 125.111.150,00
R$ 4.277.540,00

LDO 2017
R$ 130.941.900,00
R$ 2.247.100,00
R$ 128.095.580,00
R$ 4.508.600,00

Fonte: Portal Prefeitura de Lages.

cípio. Tanto o governo municipal, como o estadual e federal possuem a responsabilidade de tornar público as Leis
nesta matéria mencionadas.
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ENTREVISTACOM

BRUNOBREITHAUPT,
PresidentedoSistema
FECOMÉRCIO/SESC/SENAC-SCe
DiretorSecretáriodaConfederação
NacionaldoComércio‒CNC.
Secovi/SC: Poderia dar um relato de como pode ser avaliado o desenvolvimento econômico do Estado de
Santa Catarina?
Bruno Breithaupt: Santa Catarina desenvolveu uma boa
base na indústria e no comércio. Por isso somos um dos
estados com a maior renda per capita da União com R$
36.055,90, segundo a pesquisa mais recente do IBGE de
2014, atrás apenas do Distrito Federal, São Paulo e Rio de
Janeiro. Nosso setor, do comércio de bens, serviços, possui expressividade nesse cenário, já que representamos
62,4% do PIB estadual e empregamos mais de 1,4 milhão
de pessoas no estado. Além disso, contamos com a menor
taxa de desemprego do país, atualmente em 6,4% e com
uma renda real maior que a média nacional. Isso contribui
para termos dinamismo no mercado interno, capaz de atrair investimentos de todas as partes do mundo, e funcionar como mais um elemento dinamizador da economia
catarinense, alicerçada em vários polos econômicos para
cada uma de suas regiões.
Secovi/SC: Em sua opinião a economia catarinense sofreu impactos da crise?
Bruno Breithaupt: A economia catarinense reflete a crise
brasileira, sofrendo assim com os efeitos da retração econômica. Em menor medida, é verdade, mas alguns números negativos podem ser citados, como o aumento do desemprego do último ano, ainda que seja o menor do Brasil, com a queda na renda da população e com as altas taxas de juros que afetam todo o País. Nesse aspecto, as
vendas se retraem e o empresário sente mais dificuldades
na hora de investir. No entanto, é preciso destacar o ponto
positivo de Santa Catarina, que está capacidade de sair
mais rápido da crise de que outros estados brasileiros.
Aqui, diferentemente de grande parte do Brasil as finanças
estaduais não estão em situação de emergência e os vá18

rios polos econômicos, que caracterizam o nosso estado e não o faz dependente de apenas um tipo de produto -,
são fundamentais para uma retomada mais consistente,
quando o cenário nacional rumar para o campo positivo.
Secovi/SC: De que forma o presente cenário políticoeconômico impacta o Sistema Fecomércio SC?
Bruno Breithaupt: A crise econômica evidentemente dificulta os investimentos no setor e a torna mais grave ainda, à medida que as indefinições e incertezas políticas se
prolongam, evitando assim, que sejam aprovadas medidas necessárias para o Brasil sair da crise, com maior responsabilidade fiscal, instituições mais sólidas e um ambiente de negócios desburocratizado que não imponha
custos onerosos aos investimentos.
Sabemos que a crise vai passar alguns indicadores já apontam para seu enfraquecimento, como a desaceleração
do crescimento do desemprego no Brasil.
Aqui em Santa Catarina, inclusive, chegou a cair de
6,7% para 6,4% entre o segundo e o terceiro trimestre do
ano.
O Sistema Fecomércio SC SESC|SENAC tem sua gestão
voltada para os investimentos nas pessoas. Mantendo
projetos, adequando quando preciso para não deixar de
entregar unidades do SESC e SENAC em todas as regiões
de Santa Catarina. Temos a consciência que a educação e
o bem-estar da população são elementos que sem dúvidas também contribuem para sairmos da crise mais fortalecidos e com o DNA do empreendedorismo cada dia
mais pujante em solo catarinense.
Secovi/SC: O mercado imobiliário é um dos pilares da

Entrevista
economia em diversas cidades do Estado de Santa Catarina. Qual a sua avaliação sobre o setor?
Bruno Breithaupt: O setor imobiliário passou por um
processo de ajuste nos últimos anos, no qual a valorização
dos preços tendeu a se estabilizar, fruto muito da perda de
dinamismo da economia brasileira com a crise econômica
que elevou os juros, gerou desemprego e queda nos rendimentos. No entanto, em Santa Catarina, o cenário permanece ainda bastante positivo, com elevados índices de
rentabilidade e forte demanda no litoral, especialmente
na época de fim de ano e verão. Soma-se a isso o cenário
de queda de juros que vem se desenhando nos últimos
meses. Isso pode possibilitar um crescimento maior do setor para o ano de 2017.
Secovi/SC: O que podemos esperar da entidade nos
próximos anos? Quais as expectativas, desafios e principais objetivos da Fecomércio SC para 2017?
Bruno Breithaupt: A Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo de Santa Catarina procura constantemente caminhos que contribuam para o fortalecimento
do setor. Sabemos que nos últimos anos muitas questões
vêm afligindo os empresários do comércio que representamos. Nosso papel, além de defender, é buscar soluções
para o enfrentamento dessas dificuldades. Na pauta da
Federação está o alinhamento constante dos interesses
do comércio, defendendo o setor com ética, transparência
e independência, assegurando um forte desempenho na
representação dos empresários e do desenvolvimento
sustentável do setor.
O cenário que se desenha para 2017 ainda não é de recuperação efetiva de nossa economia e diante desse desafio, vamos honrar nosso compromisso com a sustentabilidade do comércio de bens, serviços e turismo catarinense, nos aproximando cada vez mais de nossos sindicatos e atuando com muito trabalho, associativismo e ética.
Nossa classe empresarial é inovadora, está voltada para o futuro e a Fecomércio SC precisa estar atenta aos an-

Imobiliária
Renascença Ltda.
CRECI 001464-J

Libera Leduc Wazlawick | Heitor Wazlawick
(47) 9983-5420 | (47) 3367-0722
Rua 620, nº 293, Sala 05 - Centro - Balneário Camboriú/SC
www.imobiliariarenascenca.com.br
renascenca.camboriu@terra.com.br

seios e modernizar seu olhar.
Secovi/SC: Quais os investimentos a Fecomércio SC
projeta para 2017?
Bruno Breithaupt: Apesar da conjuntura turbulenta que
vivemos em 2016, mantivemos o foco e fizemos uso da
criatividade. Não será diferente em 2017. Vamos continuar
nossa atuação na defesa da sustentabilidade dos sindicatos e empresas, no eixo da melhoria do ambiente de negócios do setor do comércio de bens e serviços, e assim,
será possível estimular ainda mais a iniciativa privada.
As Missões Empresariais, que motivam os empresários
a serem os grandes líderes dos negócios nos seus segmentos e impulsionando investimentos, continuam na agenda, além de eventos que capacitem, oportunizem a
troca de conhecimento e possam inspirar o empresário
catarinense.
A já consolidada atuação junto à Assembleia Legislativa de Santa Catarina se fará novamente presente e ainda
mais fortalecida em 2017. No ano de 2015, a Fecomércio
SC alcançou êxito de 94% na atuação dos projetos que impactam no setor do comércio de bens, serviços e turismo
catarinense. Embasado na ética, autonomia e independência política, o diálogo junto aos políticos, contribui efetivamente para o desenvolvimento econômico e social
catarinense.
Na busca de subsidiar cada vez mais os empresários,
com informações de inteligência de mercado para que
identifiquem desafios e oportunidades, vamos continuar
nossos investimentos em pesquisas. Os estudos, já referências - para imprensa, governos e entidades - apontam
comportamento do setor, apresentando dados estratégicos para os empresários na tomada de decisões. Cito como exemplo, a Pesquisa do Mercado Imobiliário (PMI),
que aponta o comportamento do segmento mensalmente. Dados valiosos para as imobiliárias e seus planejamentos.

www. chavefacil .com.br
PARTICIPE DE UM DOS
MAIORES PORTAIS DE
IMÓVEIS DO BRASIL.
INFORMAÇÕES
47 3367-1985
secovi-sc@secovi-sc.com.br
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Loteamento

Imagem: Freepik.

LOTEAMENTOFECHADOEAPOLÊMICA
LIVREASSOCIAÇÃO
Devido à má qualidade de vida urbana gerada por causa da ocupação inadequada do solo nos grandes centros e
interior, alguns empreendedores do ramo imobiliário têm
implantado empreendimentos dotados de comodidade,
segurança, saneamento básico, dentre outros atrativos
dando ensejo a uma nova modalidade de parcelamento
de solo urbano chamado Loteamento Fechado.
Apesar de não possuir legislação própria, o Loteamento fechado é norteado pela principal legislação que regulamenta a questão do parcelamento do solo urbano, a Lei
Federal 6766/79. Assim, se submete à aprovação da Prefeitura, com transferência gratuita das áreas das vias públicas e espaços livres ao Município para subsequente inscrição no Registro de Imóveis.
Nessa medida, aprovado o projeto de Loteamento fechado pela Prefeitura, o loteador deverá submetê-lo ao
registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos documentos exigidos pelo artigo 18 da lei 6766/79. A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as
referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do Loteamento fechado se
o requerente comprovar que esses protestos ou ações
não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. E, se o
Oficial do Registro de Imóveis julgarem insuficiente a
comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz com20

petente (artigo 18, §2º da Lei 6766/79).
Examinada a documentação e encontrada em ordem, o
Oficial do Registro de Imóveis encaminhará comunicação
à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro
em três dias consecutivos, podendo este ser impugnado
no prazo de 15 quinze dias contados da data da última publicação. Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro (artigo 19, §1º, Lei 6766/79).
Se houver impugnação de terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para que
sobre ela se manifestem no prazo de cinco dias, sob pena
de arquivamento do processo. Com tais manifestações o
processo será enviado ao juiz competente para decisão.
Ouvido o Ministério Público no prazo de cinco dias, o juiz
decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação (artigo 19, §1º e §2º, Lei 6766/79).
O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o registro
em desacordo com as exigências dessa Lei ficará sujeito à
multa equivalente a dez vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a
penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo
das sanções penais e administrativas cabíveis (artigo 19,
§4º, Lei 6766/79).

Loteamento
Registrado o Loteamento, o Oficial de Registro comunicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura (artigo 19,
§5º, Lei 6766/79). O registro será feito por extrato com
uma indicação para cada lote, com a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a
espaços livres ou a equipamentos urbanos (artigo 20, Lei
6766/79).
Quando a área loteada estiver situada em mais de uma
circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior
parte da área loteada. Assim, realizado o registro nessa
circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente, o
registro do Loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até que o Loteamento seja registrado em todas. Denegado registro em qualquer das circunscrições, essa decisão será comunicada pelo Oficial do Registro de Imóveis
às demais para efeito de cancelamento dos registros feitos (artigo 21, Lei 6766/79).
Após ser registrado, o registro do Loteamento fechado
só poderá ser cancelado por decisão judicial; o requerimento do loteador, com anuência da Prefeitura, ou do
Distrito Federal quando for o caso, enquanto nenhum lote
houver sido objeto de contrato; o requerimento conjunto
do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o
caso, e do Estado (artigo 23, Lei 6766/79).
O Loteamento fechado deve observar algumas condições para que haja existência de fato, tais como:
a) deve estar cercado ou murado;
b) o acesso deve ser feito por um ou dois locais, com
portaria e guarita nessas entradas, submetendo o morador à identificação prévia;
c) as ruas, as praças, as vias de circulação e outros logradouros públicos ou espaços livres têm seu acesso limitado aos proprietários dos lotes e às pessoas que eles autorizam entrar, o que é feito através de permissão ou concessão de uso de bem público, outorgado pelo Município;
d) as vias de circulação, praças e espaços livres do Loteamento são de propriedade do Município, alterando-se
apenas o direito de uso concedido somente aos proprietários de lote daquele Loteamento;
e) haverá necessidade de manutenção e conservação
das vias de circulação, praças e espaços livres quando o
Município não se incumbir de fazer;
f) a manutenção da portaria, serviço de vigilância, coleta de lixo, captação, tratamento e distribuição de água e

esgoto, pavimentação, limpeza das ruas, dentre outros
serviços, são prestados por uma associação de moradores, com registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, que administrará o funcionamento do Loteamento, gestão da receita, da despesa e da cobrança pelos
serviços prestados.
Questão que tem surtido discussões é sobre eventual
abusividade da alegação do direito à livre associação por
parte daqueles que visam eximir-se da obrigação do custeio de manutenção e serviços do Loteamento fechado.
De acordo com recente decisão firmada pela Segunda Seção do STJ, o ministro Marco Buzzi afirmou que a análise
de possível violação ao princípio do enriquecimento sem
causa, nos casos julgados, deve ser feita à luz da garantia
fundamental da liberdade associativa.
O STF já havia se manifestado a respeito quando o ministro Marco Aurélio de Mello em seu parecer no Recurso
Extraordinário 432.106 tratou de sustentar que seria ilegal
a cobrança de taxas por Associações de Moradores. Expôs
o Ministro Marco Aurélio. “Ninguém pode ser compelido a
associar-se ou a permanecer associado”.
A decisão foi tomada no julgamento de um recurso apresentado à Súmula 79, editada pelo Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, permitindo a prática. “Em respeito ao
princípio que veda o enriquecimento sem causa, as associações de moradores podem exigir dos não associados,
em igualdade de condições com os associados, que concorram para o custeio dos serviços por elas efetivamente
prestados e que sejam do interesse comum dos moradores da localidade”, diz a súmula.
As cortes superiores têm sustentado que as taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram
já que as obrigações de natureza real ou contratual pressupõem a existência de uma lei que as exija ou de um acordo firmado com a manifestação expressa de vontade das
partes pactuantes.
Assim, ressalta-se a fundamental importância de que
os contratos de compra e venda do imóvel e demais instrumentos de regência da convivência em comum entre
proprietários/adquirentes nos Loteamentos fechados introduzam expressamente cláusulas mencionando as obrigações dos adquirentes de participarem do rateio mensal
para manutenção e conservação do empreendimento, a
fim de afastar controvérsias sobre tal obrigação.
Fonte: BDI julho/2016 - 2ª quinzena nº14.
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Manutenção

Imagem: Freepik.

RESERVATÓRIODEÁGUA:comomelhoraro
fornecimentodeáguaemseucondomínio.
Com o verão chegando, o uso de água aumenta consideravelmente, ocasionando aos condomínios – principalmente os localizados nas regiões litorâneas – a escassez
de água. Com isso, é preciso estar atento a alguns detalhes, entre eles, a manutenção e limpeza do reservatório
de água, que é essencial para que a água continue sendo
fornecida e própria para uso.
Para não comprometer o abastecimento de água
potável, usando para limpeza das áreas comuns e rega de
jardins, uma solução é a implantação de cisternas para armazenar a água da chuva, ou para os condomínios que já
possuem cisternas, a providência pode ser implantar cisternas com capacidade maiores em locais adequados.
A alternativa de cisternas, além de alterar o sistema do
reservatório de água potável do prédio, pode aumentar a
quantidade a ser disponibilizada para uso dos moradores,
devido à capacidade de retenção da água, é um investimento para a economia do condomínio. Além disto, devem-se realizar campanhas de conscientização para redução de consumo, principalmente em períodos que o consumo é maior, assim como determinar práticas de uso
consciente.
Outra opção, que é realizada em alguns condomínios,
é rebaixar o chamado “pescador da bomba d’água” da caixa inferior. Em muitos casos isso pode ser feito para elevar
a quantidade de água utilizável dentro do reservatório.
Nas caixas superiores, porém, a altura do “pescador” não
pode ser alterada, pois ela determina o volume de água da
reserva de emergência para o sistema de combate a incêndio (hidrantes).

Como reaproveitar as águas pluviais
nos condomínios
O reuso da água da chuva para fins não potáveis é uma
boa alternativa encontrada para diminuir o consumo de
água nas edificações. Além de configurar prática socioambiental responsável, ao contribuir para reduzir os impactos sobre o patrimônio natural, a medida pode resultar em
uma economia média de até 50% sobre a conta ao final do
mês, dependendo das necessidades de consumo do condomínio. Mas o sistema de captação tem que estar adequado à realidade do empreendimento.
22

Quanto ao uso das fontes alternativas de água (proveniente da chuva ou das minas rasas), devem-se observar
os seguintes itens:
• Água da chuva: Descartar o jato inicial, pois ele carrega para o reservatório as sujidades depositadas sobre os
telhados ou lajes; instalar tela na entrada dessas caixas
com a finalidade de reter as impurezas; realizar seu tratamento com cloro; utilizá-la somente para regar jardins e
lavar pisos;
• Água de mina: Providenciar, em primeiro lugar, análise prévia para verificar a existência ou não de coliformes
fecais e descartar a solução caso o resultado seja positivo;
e definir, conforme os dados colhidos, tratamento e uso adequado.
Outros itens a serem lembradas no reaproveitamento
da água da chuva, é a forma de captação em áreas impermeáveis (telhados, lajes e pisos), além dos processos
de filtragem, armazenamento e descontaminação, tornando-a adequada para seu uso em áreas internas e externas. É preciso realizar um estudo de viabilidade técnica
e econômica de sua implantação, assim como analisar o
que é desperdiçado no condomínio, pois caso haja consumo acima da média, pode haver vazamentos ou desperdícios.
Constatada a viabilidade, o próximo passo é a execução do projeto, o estudo deve propor o alcance do projeto, o número de moradores, os fins para os quais será utilizada a água de chuva e a demanda de mão de obra a ser
definida pelo projetista do sistema. Uma vez feita à análise
geral, é sugerido realizar uma assembleia específica para
apresentar o plano financeiro aos condôminos.

Construindo Reservatórios de água
para o Condomínio
Para montar o reservatório de água da chuva há inúmeras opções no mercado, desde cisternas verticais de
.polietileno até reservatórios de aço carbono, e tudo vai
depender da quantidade de água que se pretende armazenar. Alguns modelos não precisam ser enterrados, o que
reduz os custos de instalação, podendo ainda ser escolhido um sistema modular, que pode ser aumentado para
conseguir armazenar maior quantidade de água.

Manutenção
O primeiro item a ser observado é a determinação da
NBR 5626, pois trata da instalação predial de água fria, informando sobre capacidade do reservatório de uma edificação, que deve atender ao padrão de consumo de água
por habitante do condomínio, considerando também a
frequência e duração de interrupções de abastecimento
por parte da companhia distribuidora de água.
O dimensionamento de um reservatório de água para
condomínio deve considerar o volume de água reservado
para uso doméstico necessário para pelo menos 24 horas
de consumo normal, multiplicado pelo número total de
usuários na edificação e ainda, dentro da capacidade de
reserva, é necessário observar se no local é comum à falta
de água, estabelecendo a quantidade mínima de reserva
para não haver falta de abastecimento.
De acordo com a NBR 5626, o consumo médio de água
por dia e por pessoa é de 120 litros. Com esse número é
possível estabelecer a quantidade de água que deve ser
armazenada no reservatório de água para o condomínio.
Também deve ser observada a estrutura do edifício, um
reservatório muito pesado, pode prejudicar a edificação,
pois além do peso da água, também há o peso do reservatório, visto que cada litro de água corresponde a um quilo,
que deve haver suporte suficiente para o reservatório
quando cheio. Quando a capacidade for elevada, se deve
dividir em dois reservatórios: um para o consumo, instalado no topo do prédio, servindo a água por gravidade, e
um subterrâneo, onde a água é recebida para ser enviada
para o reservatório superior.
É preciso também dimensionar a capacidade do reservatório de água para condomínio, obedecendo às regras
estabelecidas pela ABNT. Segundo essas regras, o reservatório inferior deve possuir pelo menos 3/5 da capacidade total, devendo conter pelo menos 48.384 litros, enquanto o restante, ou seja, 2/5 da capacidade será para o
reservatório superior.
O cálculo, evidentemente, demanda maiores conhecimentos de matemática e engenharia. Desta forma, antes
de construir o seu reservatório de água da chuva, procure
consultar um engenheiro, entregando o trabalho a uma
empresa de confiança, o que irá garantir que seu investimento terá retorno em pouco tempo.

Manutenção
Um grande cuidado, que os síndicos devem ter é a importância da manutenção preventiva do sistema, com inspeções periódicas nos reservatórios, bombas e ralos. E para diminuir o risco de contaminação, deve-se evitar o uso
de produtos nocivos à saúde nas áreas de captação.
A água que recebemos da empresa responsável pela
distribuição da água das cidades vem tratada e pronta para o consumo, sendo importante cuidar das instalações hidráulicas e lavar a caixa d’água a cada seis meses.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
possui uma legislação específica para a limpeza de caixa
d’água, como: garantir que sempre haja um filtro funcional e limpo, impedindo a entrada de impurezas, entupimento das tubulações, prevenindo a entrada de folhas das
calhas, devendo ser de material atóxico e ainda manter em
seu interior, como aditivos antimicrobianos, que possam
impedir a proliferação de algas, evitando ainda a proliferação de mosquitos da dengue. Além, de o reservatório ter
um dreno próprio para descartar os primeiros litros, evitando que essa tarefa seja manual.
Mesmo com os filtros e aditivos é importante lembrar
que a água captada das chuvas não é potável, não servindo para o consumo humano. Sendo obrigatória à identificação das torneiras, que fornecem a água da chuva.

Limpeza dos Reservatórios de Água
Para a limpeza há a necessidade de uma programação
prévia, pois afetará os condôminos pelo fechamento temporário do registro de água da do prédio. O ideal é que
permaneça na caixa apenas a quantidade mínima de água
suficiente para a limpeza.
O ideal é que uma empresa especializada seja contratada para fazer o serviço. Não é recomendado que o zelador ou outro funcionário fizesse esta tarefa, já que a atividade deve seguir normas de segurança do trabalho, sendo primordial o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual), como botas de borracha e luvas apropriadas,
por quem for desempenhar a limpeza.
A periodicidade da manutenção do reservatório de água deve ser realizada anualmente, contanto com: Limpeza dos reservatórios de água: realizar a desinfecção dos
reservatórios e esvaziá-los, mas sempre evitando o desperdício; Impermeabilização: recomenda-se a inspeção
visual; Análise físico-química da água; assim evitando a
transmissão de doenças.
Em relação à manutenção das bombas da água, a inspeção do equipamento deve ser realizada pelo menos
uma vez por mês e devem ser feitas somente por profissionais habilitados. No entanto, algumas dicas são úteis
para os funcionários do condomínio que manuseiam o equipamento: desligar o aparelho, caso falte água, pois a
entrada de ar poderá queimar a bomba, além de derreter
o encanamento; Evitar a entrada de detritos, pois facilitam
o desgaste da bomba. Na manutenção periódica, é imprescindível que seja realizada a limpeza, lubrificação e análise do estado da fiação e rolamento. Sendo necessário
substituir os componentes de acordo com a quilometragem de revisão prevista pelo fabricante, visto que o tempo
útil de uma bomba é de cerca de 10 anos, mas a falta de
cuidado pode abreviar para dois anos de uso.
Fontes pesquisadas: Revista Direcional Condomínios; Revista do
Síndico; Site Reservatório de Água; ANVISA; Guia de boas práticas em
condomínios – Secovi/SC;
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Participações

PortaldoSetorImobiliárioé
DestaqueemReuniãodaCBCSI
O presidente do Secovi/Sc, Sérgio Luiz dos Santos, participou no dia 29 de novembro, da Reunião CBCSI, em Brasília, no qual foi avaliado as iniciativas implementadas ao
longo de 2016 e planejar ações futuras. O encontro do órgão consultivo da CNC foi conduzido por seu coordenador, Pedro Wähmann, e contou com a presença do vicepresidente Administrativo da Confederação, Darci Piana, e
com a participação de representantes dos sindicatos de
habitação (Secovis) de todo o País.
Um dos destaques do encontro foi o lançamento do
portal dos Secovis (www.secovis.com.br). O portal disponibiliza serviços como o de busca da prestação de serviços
realizados pelos sindicatos aos empresários do setor imobiliário.
Destaque também para a missão técnica das federações de comércio promovida pela CNC à Argentina, realizada de 14 a 17 de novembro em Buenos Aires. Sendo um
dos pontos altos da iniciativa foi à assinatura de um acordo de cooperação técnica entre as federações de comércio brasileiras e a Câmara Argentina de Comércio e Serviços (CAC), que prevê, entre outros pontos, o compartilhamento de informações, dados, estatísticas, experiências
sobre políticas de investimento, transferência de tecnologia e cooperação econômica.

Imagem: CNC.

Ainda durante a reunião, foram apresentadas algumas
proposições legislativas de interesse do setor em acompanhamento pelos Secovis, com apoio da CNC, por
meio da Assessoria junto ao Poder Legislativo (Apel). Uma
das propostas, de autoria do deputado Laércio Oliveira
(CD-SE), vice-presidente da CNC, é o Projeto de Lei (PL) nº
1.491/2011, substituído pelo Projeto de Lei da Câmara
(PLC) nº 61/2016, sobre modificações na contribuição sindical.
O acompanhamento dos temas de interesse do segmento, em diversas esferas de atuação, também foi pauta
do encontro.
Fonte: CNC

5ºReuniãodeDiretoria
Secovi/SC
O Presidente do Secovi/SC, Sr. Sérgio Luiz dos Santos,
conduziu no dia 10 de outubro a 5ª Reunião de Diretoria
do Secovi/SC de 2016, juntamente com a diretoria do sindicato, na sede da entidade em Balneário Camboriú. Onde
foram tratados assuntos pertinentes a representatividade
da categoria do sindicato, e entre as pautas destaca-se a
implantação da Certificação Digital, a qual será realizado
pelo Secovi/SC.

Imagem: Arquivo Secovi/SC.

Secovi/SCrecebeprêmiode1ºlugarno
DestaqueSindicaldoProgramaSEGS
No dia 10 de novembro, representantes de 24 sindicatos participantes do SEGS – Sistema de Excelência em Gestão Sindical participaram do encerramento do Ciclo 2016.
Com um calendário de atividades, desde março, o grupo
realizou o Ciclo com treinamentos por EAD que oportunizaram uma aproximação das boas práticas na gestão dos
sindicatos patronais.
Durante o encontro, foi apresentado o relatório de desempenho, que avalia as ações e a performance das entidades nos critérios fundamentados pelo Prêmio Nacional
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de Qualidade: Liderança, Estratégias e Planos, Clientes,
Sociedade, Informações e Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados.
Destaque Sindical
1º Lugar: Emanuela Furtado – SECOVI/ SC
2º Lugar: Daiane Raquel Mohr – SECOVI Florianópolis e
Tubarão
3º Lugar: Catia Batista Demarchi – SINDILOJAS São Bento
do Sul

Geral

Secovi/SCcomemoraoDiado
Síndicoepremiaosvencedores
daCampanhaCondomínio
DestaqueporExcelência2016
No dia 30/11 aconteceu o Evento em Comemoração ao
Dia do Síndico, promovido pelo Secovi/SC. O evento aconteceu no Lions Club em Balneário Camboriú e reuniu cerca de
170 pessoas em sua maioria síndicos e administradores de
condomínios.
A abertura do evento aconteceu com a cerimônia de entrega dos condomínios vencedores da Campanha Condomínio Destaque por Excelência 2016, que está em sua sexta edição. Participaram da Campanha os condomínios das cidades
de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e Bombinhas que se
inscreveram durante os meses de setembro e outubro. O
objetivo da campanha foi de destacar aqueles condomínios
que possuem um maior zelo pela segurança, acessibilidade,
mobilidade, organização, manutenção, bem-estar, comodidade e vivência dos moradores.
A programação contou também com música ao vivo, atrações artísticas, sorteio e distribuição de brindes e um jantar
festivo.
O presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, explica
que “a campanha objetiva reconhecer e valorizar os condomínios que prezam pela qualidade de vida dos moradores e se
preocupam também com o bem estar da sociedade adotando práticas sustentáveis. Por isso temos a honra de premiar estes condomínios que foram criteriosamente avaliados e selecionados por seus atributos”, ressalta.

Cada Condomínio recebeu um troféu e uma placa de reconhecimento. Além disso, receberam também como prêmio
uma lavadora de pisos de alta pressão, que podem ser usufruído por cada condomínio de acordo com suas necessidades.

Conheça os vencedores:
Bombinhas: Condomínio Edifício Residencial Porto Fino II;
Condomínio Residencial Maristela Goedert Ferreira; Condomínio Petit Village Residence; e Condomínio Residencial Moradas de Quatro Ilhas.
Itapema: Condomínio Residencial Bourbon; Condomínio
Portal do Sol; Condomínio Edifício Riviera Del Sol Residence;
Condomínio Edifício Residencial Belle Vie; e Condomínio Residencial Atlântic Paradise Towers.
Itajaí: Condomínio Residencial Maison Royalle; e Condomínio Residencial Vivendas Do Valle.
Balneário Camboriú: Condomínio Residencial Porto Vita;
Condomínio Edifício Esquina D’mônaco; Condomínio Millennium Palace Residence; e Condomínio Notting Hill Residence.
Foram patrocinadores do evento: Fecomércio/SC, Porter Portaria Remota, Sicreedi, Adservi, Altipisos e Sicoob.

CommuitopesaroSecovi/SClamentao
falecimentodaempresáriaSoraiaVasselai
A empresária, sócia-proprietária da imobiliária Portal
Imóvel, era presidente do Secovi Blumenau e membro do
Conselho de Representantes da Fecomércio/SC. Estava em
sua primeira Gestão como presidente do SECOVI (20142017) e participava da diretoria desde a fundação da entidade em 1995. Era também representante na Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, CBCSI, integrava a
Intersindical Patronal de Blumenau e o Conselho da Cidade
de Blumenau - Conciblu. Ativista social, criou o projeto Novo Olhar, em Blumenau, que consiste em oferecer passeios
ciclísticos a defi-cientes visuais pelo Centro de Blumenau.
“A Soraia será sempre lembrada por seus esforços e atuação em prol do fortalecimento do setor. Sua história foi

alicerçada com profissionalismo, honestidade e competência.”, lamenta o presidente do Secovi/SC, Sérgio
Luiz dos Santos.
A empresária Soraia Vasselai faleceu na noite do dia 13 de novembro de 2016, em
casa, vítima de uma parada cardíaca. Era natural de Blumenau, nascida em 19 de setembro de 1961, filha de Leonardo
Vasselai e Jandira Andrade Vasselai. Era mãe de quatro filhos: Leonardo Vasselai Araújo, Tatiana Vasselai Karasinski,
Manuela Vasselai Araújo Hirt e Cauê Vasselai e avó de três
netos.
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CONTRIBUIÇÃOSINDICALPATRONAL2017
O Secovi/SC emitiu as guias de contribuição sindical
Tabelas para cálculo da Contribuição
para seus representados para vencimento em 31 de janeiSindical vigentes a partir de 01 de janeiro
ro de 2017. O recolhimento da Contribuição Sindical é obrigatório, sendo um tributo federal instituído pela conso- de 2017.
lidação das Leis do Trabalho – CLT, que assim dispõe no
Para os empregadores e agentes do comércio orgaseu artigo 579:
Art. 579. A Contribuição sindical é devida por todos nizados em firmas ou empresas e para as entidades ou
aqueles que participarem de uma determinada cate- instituições com capital arbitrado (item III alterado pela Lei
goria econômica ou profissional, ou de uma profissão nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do art.
liberal em favor do sindicato representativo da mesma 580 da CLT).
categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conforParcela a
Classe de Capital Social
Alíquota %
Linha
Linha(em R$)
Adicionar (R$)
midade do disposto do artigo 591.
01 de 0,01 a 26.879,25
contr. mínima
215,03
O valor será recolhido uma vez ao ano e do total ape02 de 26.879,26 a 53.758,50
0,8%
▬
nas 60% cabe ao sindicato. Do restante, 5% à confedera03
de
53.758,51
a
537.585,00
0,2%
322,25
ção, 15% à federação e 20% ao Ministério do Trabalho 04 de 537.585,01 a 53.758.500,00
0,1%
860,14
CEES - Conta Especial Emprego Salário, gerenciada pelo
05 de 53.758.500,01 a 286.712.000,00
0,02%
43.866,94
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
06
de
286.712.000,01
em
diante
contr.
máxima
101.209,34
Na hipótese de atraso aplica-se multa de 10% no primeiro mês e 2% nos meses subsequentes, juros de mora
fixados em 1% e correção monetária (art. 600, da CLT).
NOTAS:
Além disso, ocorrendo o inadimplemento, as repartições
1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições
federais, estaduais e municipais não poderão conceder re- cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 26.879,25, esgistro, licença ou renova-ção de funcionamento do esta- tão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical
belecimento (art. 608, da CLT).
mínima de R$ 215,03, de acordo com o disposto no § 3º do
O montante arrecadado pelo sindicato será destinado
art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezempara melhor atender os anseios dos membros da categobro de 1982);
ria. O Secovi/SC presta assessoria jurídica, promove cur2. As firmas ou empresas com capital social superior a
sos, simpósios, realiza estudos econômicos, divulga infor- R$ 286.712.000,00, recolherão a Contribuição Sindical mámativos e matérias afins. Os empresários e síndicos, bem xima de R$ 101.209,34, na forma do disposto no § 3º do
como seus colaboradores, cujas empresas e condomínios art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezemestejam em dia com suas obrigações sindicais, poderão bro de 1982);
também usufruir dos serviços e cursos do SESC/SENAC.
3. Base de cálculo conforme art. 21 da Lei nº 8.178, de
Se seu condomínio ou empresa ligada a base de repre- 01 de março de 1991 e atualizada de acordo com o art. 2º
sentação do Secovi/SC ainda não recebeu a guia de reco- da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a
lhimento, solicite a sua emissão no telefone (47) 3367- Resolução CNC/SICOMÉRCIO Nº 031/2016;
1985 ou no e-mail financeiro@secovi-sc.com.br.
4. Data de recolhimento: Empregadores: 31.JAN.2017;
O valor da contribuição consiste em uma importância Autônomos: 28.FEV.2017; Para os que venham a estabeleproporcional ao capital social da firma ou empresa, que cer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será
está registrada nas respectivas juntas comerciais ou nos recolhida na ocasião em que requeiram às repartições o
órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade acordo com a tabela progressiva elaboradas anual- de;
mente pela confederação Nacional do Comércio (CNC),
5. O recolhimento efetuado fora do prazo será acresciconforme pode ser verificada a seguir:
do das cominações previstas no art. 600 da CLT.
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ConvênioseServiços
WIZARDBALNEÁRIOCAMBORIÚECAMBORIÚ:

CDL/BC-PARCERIAPARAFILIAÇÃOESPECIAL
Síndicos associados ao Secovi/SC
poderão cadastrar os condôminos
inadimplentes no SPC com uma taxa
diferenciada.
(Consulte o Secovi/SC)
ASSESSORIATÉCNICACONDOMINIAL
Os associados do Secovi/SC poderão usufruir de serviços de relacionados à Arquitetura, Engenharia, Laudos e Projetos Técnicos com valores diferenciados.
(Consulte o Secovi/SC).
PROFISSIONALSEGURANÇACONDOMINIAL
Associados terão 10% de desconto na Consultoria em Segurança: Análise de riscos, vulnerabilidades, ameaças, riscos e oportunidades.
Palestras de segurança. Treinamento de
equipes. (Consulte o Secovi/SC)
SINDICONET
Oferece desconto de 15% para associados do
Secovi/SC no Curso de Online para Síndicos
Profissionais.
www.sindiconet.com.br/Cursos

ASSESSORIAJURÍDICA
O Secovi/SC dispõe de assessoria e consultoria jurídica, em: direito administrativo, condominial, imobiliário, previdenciário e trabalhista. Os condomínios associados terão valor
diferenciado. (Consul-te o Secovi/SC)
UNYLEYA/WPÓS
Oferece descontos de até 40% para
associados do Secovi/SC nas mensalidades de cursos de pós-graduação à
distância.
http://wpos.com.br/
PERSONALCARD
Cartão Alimentação:
Associados ao Secovi/SC ficam isentos da
taxa de adesão. (Consulte o Secovi/SC)
SECOVISÃOPAULO
Oferece desconto de 10% no valor dos
cursos à distância para as-sociados ao
Secovi/SC.
www.universidadesecovi.com.br/ead
/cursos-ead/
SECOVIRIO
Oferece desconto de 20% no valor
dos cursos à distância para associados ao Secovi/SC.
www.secovirio.com.br/Cursos-eEven tos/Cursos-49

Ao Final de mais um ano,
desejamos a todos um Natal
de Plena Harmonia e um
Ano Novo repleto de Novas
Conquistas e Boas Festas!
SECOVI SC
Sede em Balneário Camboriú
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Adquiraasua

CERTIFICAÇÃODIGITAL
noSecovi/SC
Segurança
Garantiadeautenticidade
Conﬁdencialidade
Integridadeàsinformaçõeseletrônicas
Melhorcustoxbenefíciodaregião

INFORMAÇÕES
47 3367-1985
certificacao@secovi-sc.com.br
Rua 3.160, nº 533, 1º andar | Centro
Balneário Camboriú/SC

