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Indicadores�Econômicos
AnoAno MêsMês IPCAIPCA IGPMIGP-M INPCINPC CUB/SCCUB/SC

2017

Março� 0,25 0,0 0,32 R$�1.652,812017

Fevereiro 0,33 0,08 0,24 R$1.650,732017

Palavra�do�Presidente
Caros Leitores,

É com satisfação que me dirijo nova-

mente a vocês para apresentar mais uma e-

dição da Revista da Habitação SECOVI/SC, 

desejando que o conteúdo seja de leitu-

ra prazerosa e de utilidade.

Nesta edição comentamos das novas negociações dos distratos 

imobiliários e o caminho percorrido para a regulamentação do dis-

trato na compra e venda de imóveis para resolução do impasse en-

tre governo e empresas. 

No setor condominial abordamos um assunto de bastante rele-

vância que é a vivência dos idosos nos condomínios. Levando em 

consideração que a população da terceira idade está crescendo 

gradativamente, e que boa parte dessa população reside em con-

domínios.

Como matéria de capa trazemos um acompanhamento das ações 

dos prefeitos de algumas cidades de Santa Catarina, nos 100 pri-

meiros dias de suas gestões e apresentamos como esta sendo as 

mudanças em 2017 para os novos prefeitos que assumiram as pre-

feituras no início deste ano. Lembramos que todo cidadão tem o 

direito de consultar junto à sua prefeitura os investimentos realiza-

dos com relação à receita arrecadada, sendo uma questão de cida-

dania a cobrança e o acompanhamento desses processos.

Outro fato relevante que trazemos nos assuntos gerais, são as 

decisões judiciais sobre o ICMS na conta de energia elétrica, que 

pode beneficiar os condomínios.

Confira ainda informações do setor jurídico, pesquisas do mer-

cado imobiliário e as recentes ações do sindicato, lembrando sem-

pre que o sindicato está à disposição de nossos representados pa-

ra contribuir da melhor maneira possível.

Boa leitura!

Sérgio Luiz dos Santos

Presidente do Secovi/SC

Abril * * * R$�1.655,17

*Até o fechamento desta edição não foram publicados os índices.
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AS�NOVAS�
NEGOCIAÇÕES�DOS�

DISTRATOS�
IMOBILIÁRIOS

A discussão da regulamentação do distrato na compra 

e venda de imóveis percorre um novo caminho para re-

solução do impasse entre governo e empresas. Assunto 

em pauta desde 2015, mas sem um acordo final sobre a 

base de cálculo para a execução das multas nas rescisões. 

O acordo intitulado de “Pacto Global” estava próximo 

do encerramento, mas os órgãos de defesa do consumi-

dor começaram a questionar a proposta, temendo que a 

nova regra seja muito desfavorável ao mutuário.

Com o intuito de reativar a retomada do crescimento 

do País, o governo planeja lançar novas medidas micro-

econômicas, e a regulamentação do distrato integra esta 

nova fase com o intuito de gerar melhorias no setor da 

construção civil, entre elas a geração de empregos. Visto 

que a indústria da construção civil contribui com 3,84% do 

PIB e cerca de dois milhões de empregos. 

E apesar disto, vem apresentando uma retração em ne-

gócios, tendo os investimentos retraídos e consequente-

mente o setor não colabora como poderia para a reto-

mada da economia e do emprego, assim como o giro eco-

nômico na construção e comercialização de novos empre-

endimentos.  

O que os distratos geram ao mercado 

financeiro nacional? 

Os distratos originam um desequilíbrio financeiro no 

mercado, além dos gastos que investidos pelas em-

presas, no processo da construção e comercialização, afe-

tam diretamente o fluxo de caixa do projeto. 

Outro ponto é que muitos investidores desistem do 

imóvel por não ter havido valorização esperada, não so-

mente pela crise ou falta de dinheiro para quitação da dí-

vida. Portanto, a regulamentação do distrato vem colabo-

rar com as futuras negociações. Pois, quando o distrato 

sobe, o nível de comercialização não sobe, afetando a pro-

dução de novos investimentos e futuros negócios ge-

rados.

A nova proposta

O foco principal, desta nova discussão, é liberar os in-

corporadores da obrigação de devolver os valores rece-

bidos durante a obra, uma vez que já foram usados na 

construção do empreendimento. Hoje não há legislação 

sobre o assunto, mas as decisões judiciais costumam 

permitir que as empresas retivessem entre 10% a 30% do 

valor pago pelo cliente. 

Mercado�Imobiliário

Imagem: Freepik



Segundo proposta, será fixado num dispositivo legal, 

que indicará um percentual de ressarcimento dos valores 

pagos pelo adquirente em caso de distrato, além de pro-

mover um entendimento entre compradores e empresas. 

Igualmente sugere um prazo de seis meses de carência 

caso ocorra atraso na obra, antes que a empresa tenha 

que indenizar o cliente. Assim como a porcentagem paga 

pela corretagem a terceiros deve ficar de fora da base de 

cálculo e não será devolvida ao consumidor. 

Os clientes do Minha Casa Minha Vida não deverão ser 

afetados, pois a proposta de regulamentação prevê tra-

tamento diferenciado por tipo de imóvel, se é residencial 

ou comercial.

Órgãos competentes que receberiam impacto pela 

decisão deste acordo, no caso a Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) sugeriu aplicações 

de multa de 12% do valor do contrato ou 25% do valor pa-

go pelo adquirente, porém esta proposta foi recebida com 

resistência pela Secretaria Nacional do Consumidor - 

Senacon, órgão ligado ao Ministério da Justiça.

Por um lado, em defesa dos empresários, a sugestão é 

de fecharem esta regulamentação o mais breve possível, 

para que não haja maior impacto no setor com a ocor-

rência de novos distratos. Por outro ponto de vista, é 

apontados problemas na nova proposta, devido ao parce-

lamento do sinal exigido dos consumidores pelas empre-

sas, há receio de que isto gere novas ações judiciais ques-

tionando a multa. 

Visto que muitos problemas foram gerados pelas pró-

prias empresas, que para venderem facilitaram a venda de 

forma inadequada.  E ainda que a proposta incentiva que 

o valor da entrada na compra seja maior, portanto embu-

tindo um incentivo para fomentar a economia do setor e 

evitando mais distratos.

O governo também sugere três regras para as em-

presas restituírem o valor liquidado pelos consumidores, 

caso o empreendimento imobiliário contar com patrimô-

nio de afetação, a devolução ocorrerá somente após a 

conclusão da obra, do contrário, o pagamento deve acon-

tecer em até 90 dias após o distrato. Sendo que o 

patrimônio de afetação é o instrumento jurídico que 

protege os recursos de cada empreendimento, sem afetar 

o fluxo de caixa. A terceira regra prevê a restituição em até 

30 dias, mas somente, quando o imóvel é revendido pela 

construtora.

Outro ponto de destaque nas tratativas é uma listagem 

que deverá ser incluída no inicio do contrato, contendo os 

itens primordiais para a transação, sendo: o valor da 

entrada, a forma de correção monetária do contrato e as 

multas em caso de rescisão, entre outros itens. Sendo 

destacadas e que fiquem expostas de forma clara.

Para a regulamentação ser fechada, a mesma deverá 

ser aprovada nos ministérios, após será encaminhado 

como projeto de lei ou medida provisória e pelo 

andamento do processo a decisão será tomada pelo atual 

presidente, Michel Temer. Apesar de a medida provisória 

ser mais rápida e com efeitos imediatos, a tramitação do 

projeto dentro do Congresso traz mais legitimidade e 

segurança jurídica a todos os envolvidos.

Fonte: IBRAFI. Conjur. 
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O processo de envelhecimento da população brasileira 
já é uma realidade nos dados apontados pelos institutos 
de pesquisas. Segundos dados do IBGE, hoje a população 
de idosos representa um contingente de quase 15 milhões 
de pessoas com 60 anos de idade ou mais, equivalente a 
8,6% da população brasileira. Ainda segundo o Instituto, 
nos próximos 20 anos a população idosa do Brasil poderá 
ultrapassar os 30 milhões de pessoas, representando as-
sim 13% da população.

Em 2050 pela primeira vez haverá mais idosos que 
crianças menores de 15 anos. Neste mesmo período, no 
mundo todo, um quinto da população será de idosos. Se-
gundo o IBGE, entre os Estados Brasileiros, Santa Catarina 
é o que tem melhor esperança de vida, devendo atingir o 
índice de 80 anos já em 2020. Ainda de acordo com o Insti-
tuto, atualmente a maioria dos quase 15 milhões de ido-
sos vive nas grandes cidades.

Os dados acima apontam que a sociedade brasileira 
está passando por uma transição da característica da po-
pulação em termos de faixa etária. O processo de envelhe-
cimento da população resulta em novas necessidades pa-
ra a pessoa idosa, como mobilidade, acesso a informa-
ções, autonomia, serviços, segurança, entre outros. Para 
atender essas novas necessidades, a sociedade deve se es-
truturar para favorecer essa parcela da população que 
tende a aumentar a cada ano. No Brasil foi instituída a Polí-
tica Nacional do Idoso, estabelecida em 1994 pela Lei nº 
8.842. Além da lei foram instituídas também normas regu-
lamentadoras que tratam sobre acessibilidade como a 
norma NBR 9050, de 2004 que estabelece critério e parâ-
metros técnicos a serem observados na construção, insta-
lação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade, fa-
vorecendo não apenas a população idosa, mas também 
toda pessoas que possui sua mobilidade reduzida.

Condomínios e a terceira idade

Levando em consideração que a maior parte da popu-
lação idosa vive hoje nos centros urbanos e esses centros 
estão cada vez mais verticalizados, pode-se dizer que os 
condomínios abrigam hoje uma parte considerável da po-
pulação idosa no brasil.

Em função disto, os condomínios estão precisando se 
adequar para atender essa parcela da população, como 
também às leis que estabelecem o direito à acessibilidade 
nas edificações. A principal lei brasileira que rege essa 

questão é a Lei de Acessibilidade – Decreto de lei nº 5296, 
de 2 de dezembro de 2004. Há também a Norma NBR 
9050 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
que regula questões de acessibilidade.

Para atender às exigências sobre acessibilidade, os 
condomínios construídos antes de 2004 devem realizar 
adaptações para garantir o fácil acesso e trânsito entre as 
áreas comuns da edificação, tais como: 

Rampas de acesso: devem atender à Norma 9050, que 
trata da inclinação máxima. 

Piso antiderrapante.

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.

Elevadores de acessibilidade: o condomínio deve dis-
por de elevadores sempre que não conseguir que suas 
rampas sigam a NBR 9050.

Adaptação de banheiros para cadeirantes

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.

Iluminação: Mantenha sempre as áreas comuns ilumi-
nadas, trocando rapidamente as lâmpadas queimadas.

Relacionamento humano

Além da parte estrutural, os condomínios devem se 
preocupar também com outros aspectos para atender a 
população de terceira idade, entendendo que os idosos 
necessitam de atendimento e cuidados diferenciados.

Por lei, o condomínio deve ter ao menos um colabora-
dor com noções básicas de primeiros socorros, essencial 
para atender alguma exigência não só dos idosos, mas de 
todos os condôminos.

Sempre espera-se que o idoso tenha um familiar lhe 
auxiliando no dia a dia, mas infelizmente isso nem sempre 
ocorre. Assim caso o idoso more sozinho no condomínio, 
aconselha-se o síndico a ter o contato de seus familiares 
caso ocorra alguma urgência. Lembrando que se houver 
negligência por parte dos familiares, os mesmos devem 
ser denunciados, podendo ser enquadrados no Estatuto 
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 do Idoso.

Quando o condomínio possuir um número considerá-
vel de idosos residindo nele, vale a pena discutir na assem-
bleia a oferta de atividades físicas para o público da tercei-
ra idade, contribuindo para a qualidade de vida desses 
moradores. As atividades mais comuns são: equipamen-
tos de ginástica, mesas de carteado, aulas de pintura, hi-
droginástica, implantação de hortas, concurso de ginca-
nas, entre outros. 

Os funcionários devem estar preparados e treinados 
para lidar com os diversos tipos de públicos, inclusive os 
idosos, onde deve-se predominar o bom senso, paciência, 
educação e respeito 

Condomínios para terceira idade

Em função do aumento da população idosa, muitos 
empreendimentos já estão sendo desenvolvidos para a-
tender a essa população. Esses condomínios são elabora-
dos para oferecer segurança, conforto e lazer para a ter-
ceira idade. Apesar de ainda estar restrito à classe alta, a 
tendência é que esse tipo de empreendimento deva se ex-
pandir cada vez mais, ficando também mais acessível fi-
nanceiramente.

Esses empreendimentos são caracterizados por inves-
tir nas áreas de lazer e nos serviços oferecidos, como fisio-
terapia, assistência médica, academia, biblioteca, cinema, 
enfim disponibilizar tudo que o morador necessite.    

Em 2014 foi lançado em Curitiba (PR), o primeiro con-
domínio projeto para a terceira idade. O residencial Soul 
Batel Soho conta com portas de vão livre maior, áreas co-
muns dotadas de plataformas elevatórias, barras de apoio, 
pisos antideslizantes. Ainda no Estado do Paraná, em Ma-
ringá foi projetado o Condomínio do Idoso, o condomínio 
fechado possui 40 casas térreas, com todos os cômodos 
adaptados para a acessibilidade. Para socializar os idosos, 
o condomínio dispõe de hortas comunitárias e academia 
de ginástica. 

Outro projeto pioneiro voltado para os idosos é o Resi-
dencial Santa Catarina, em São Paulo. Criado no ano 2000, 
o local é uma espécie de flat que oferece moradia, infraes-
trutura de serviços domésticos, atendimento à saúde e ati-
vidades de lazer. Além de portas maiores, os banheiros 
também têm barras de apoio e bancos para banho. Para 
dar mais segurança, especialmente aos que moram sozi-
nhos, todos os ambientes possuem botão de emergência, 
que podem ser acionados em qualquer eventualidade.

Fonte: Guia de Boas Práticas em Condomínios Secovi/SC

Mercado�Condominial
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Questões

Legislação

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

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

O seguro do condomínio edilício de qualquer espécie é 

obrigatório, contra o risco de incêndio ou destruição, total 

ou parcial. (Art. 1.346, CC e art. 20, do DECRETO-LEI Nº 

73/1966).

A responsabilidade de segurar a edificação é do síndi-

co, conforme previsto no art. 1348, inc. IX.

O prêmio do seguro, isto é, o valor pago para segurar a 

edificação é uma despesa ordinária, comum a todos os 

condôminos.

Por ser uma atribuição legal do síndico não há neces-

sidade de consultar a assembleia para contratação ou re-

novação do seguro da edificação obrigatório, eventual-

mente poderá ser questionado o valor despendido na 

prestação de contas do administrador/síndico, também 

poderá a assembleia deliberar sobre a escolha da segura-

dora, o custo do seguro e a natureza das coberturas aces-

sórias e particulares.

As empresas seguradoras devem obrigatoriamente o-

ferecer duas modalidades de seguro condominial: cober-

tura básica simples contra incêndio, queda de raio, explo-

são, queda de aeronaves e fumaça; e cobertura básica am-

pla: com coberturas para quaisquer eventos que possam 

causar danos materiais ao imóvel segurado, exceto os ex-

pressamente excluídos (Resolução nº 218, de 06 de de-

zembro de 2010, do Conselho Nacional de Seguros Priva-

dos - CNSP).

O seguro condominial é para proteger a edificação, ou 

seja, a cobertura abrange as áreas comuns, unidades autô-

nomas e equipamentos pertencentes ao condomínio. Nas 

unidades autônomas, o que se cobre é a construção (pare-

des, pisos, forros, esquadrias, portas, janelas, louças e me-

tais sanitários, tubulações elétrica e hidráulica, acabamen-

to e pintura), não estão cobertos móveis, decoração, ele-

trodomésticos, animais, plantas e objetos pessoais dos 

condôminos.

O condômino que quiser proteger os seus bens pes-

soais precisa fazer um seguro próprio e facultativo para 

sua unidade autônoma.

Além da cobertura básica é de extrema importância à 

contratação de seguro para responsabilidade civil do sín-

dico, responsabilidade civil do condomínio (inclusive da-

nos morais), queda de objetos, furto, roubo, portões auto-

máticos, vazamentos, quebra de vidros, inundações e ala-

gamentos, danos elétricos, vendaval, impacto de veículos 

terrestres e acionamento acidental de sprinklers. 

Caso o condomínio esteja sujeito a outros riscos, de-

verão ser contratadas coberturas adicionais específicas.

Igualmente, o condomínio obrigatoriamente deve fa-

zer o seguro de vida e auxílio funeral de todos os seus fun-

cionários que estão em plena atividade laboral, consoante 

previsto na Convenção Coletiva da categoria (Cl. 14 CCT 

SECOVI/SC).

Tanto o seguro da edificação, quanto o seguro de vida 

dos funcionários deve ser feito com empresa seguradora 

idônea e com registro na SUSEP, bem como o síndico deve 

ficar atento ao valor da respectiva indenização que deve 

assegurar o valor de reposição real  do bem segurado, isto 

é, de toda a estrutura e construção da edificação, inclusive 

elevadores.

SEGURO EM CONDOMÍNIOS

Jurídicas
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Legislação

A IMPORTÂNCIA DO LAUDO DE 

VISTORIA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Na concretização do contrato, seja de compra e venda 

ou de locação, para evitar maiores transtornos, recomen-

da-se às partes envolvidas que se acautelem com certas  

medidas. Especificamente em relação à locação, diante da 

previsão legal de que cabe ao locatário “restituir o imóvel, 

finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as de-

teriorações decorrentes de seu uso normal” (art. 23, III, da 

Lei n. 8.245/91), torna-se prudente que antes da entrega 

ou devolução das chaves – início ou término da relação lo-

catícia – seja confeccionado laudo detalhado sobre a real 

situação do imóvel e dos bens que lhe guarnecem. 

Como não existe forma prescrita em lei, o referido do-

cumento, elaborado por um profissional do ramo imobi-

liário, deve conter linguagem clara e com termos objetivos 

para não dar margem à interpretações subjetivas. Impor-

tante também descrever com exatidão o imóvel com suas 

características externas e internas, juntando-se material 

fotográfico, com assinatura das partes, possibilitando, caso 

necessário, distinguir entre os danos provenientes do uso 

normal e os decorrentes de ato exclusivo do locatário.

A não elaboração do documento criará instabilidade 

contratual e, possivelmente, a discussão a respeito da inde-

nização pelos danos materiais ocorridos no período con-

tratual será apreciada pelo Judiciário, onde, além do tem-

po e dispêndio, encontram-se decisões conflitantes. En-

quanto alguns julgados são no sentido de que “é respon-

sável pela devida indenização à locadora, locatário que 

devolve imóvel em estado precário, depredado em quase 

sua totalidade, mesmo não havendo vistoria inicial a qual 

atestaria as condições iniciais do bem, pois sabe-se que 

"inexistindo descrição sobre o estado do imóvel no seu re-

cebimento pelo inquilino, é presumido seu bom estado de 

conservação, devendo o locatário assim restituí-lo, salvo 

as deteriorações resultantes de seu uso normal” (AC n. 

2006.022586-8, Relator: Des. Monteiro Rocha, DJ de 15-3-

2007)”¹ existe corrente contrária, entendendo que “não é 

possível a atribuição de responsabilidade ao locatário pe-

las avarias existente no imóvel locado, quando o laudo de 

vistoria inicial não foi juntado aos autos”². 

Desta forma, independente de ser locador ou locatário, 

no intuito de afastar a insegurança jurídica e evitar o con-

tencioso judicial, importante pleitear a elaboração, em 

conjunto, do laudo de vistoria, seja no início ou no término 

do contrato de locação. 

1. TJSC, AC n. 2007.050601-5, Rel. Desembargador Monteiro Rocha, 

julgado em 16/3/2010;

2. TJSP, APL: 0019520-71.2013.8.26.0007, Rel. Desembargador Vianna 

Cotrin, julgado em 17/12/2015.

NULA CITAÇÃO RECEBIDA POR 

PORTEIRO ANTES DO ATUAL CPC
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decla-

rou, nos autos do REsp n. 1625697, nula a citação recebi-

da, no ano de 2011, pelo porteiro do edifício da sede da 

empresa demandada. Entenderam os Ministros que o rece-

bedor do mandado não tinha qualquer relação com a pes-

soa jurídica, tornando assim sem efeito o ato citatório. 

Como a citação ocorreu no ano de 2011, ao caso não se 

aplica os efeitos e regras do atual Código de Processo Civil, 

vigente a partir de 2015, no qual consta a possibilidade de 

“nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com con-

trole de acesso, será válida a entrega do mandado a fun-

cionário da portaria responsável pelo recebimento de cor-

respondência, que, entretanto, poderá recusar o recebi-

mento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o 

destinatário da correspondência está ausente” (§4º, art. 

248, do CPC). 

Coluna Assinada por:  (OAB/SC 16.242) e (OAB/SC 34.633)André Henrique Bräscher Morgana Schoenau da Silva 





Secovi/SC: O senhor está concluindo o segundo man-

dato como presidente do Secovi/SC, somando 08 anos 

à frente da entidade, sem contar o período que atuou 

como vice-presidente. O que evoluiu na representati-

vidade do sindicato neste período?

Sérgio Luiz dos Santos: Penso que a evolução deve ser 

constante, por que também é contínuo o crescimento e a 

diversidade do mercado. Nossa preocupação está sendo 

de direcionar e manter o sindicato atuando com forte re-

presentatividade, e é isso que buscamos nos últimos oito 

anos, representar o mercado imobiliário e o mercado con-

dominial, e também as demais entidades que fazem parte 

do grupo econômico representado pelo sindicato. E para 

que o Secovi/SC pudesse ter uma representação eficaz 

tanto na questão legislativa como na questão representa-

tiva, nós buscamos dar uma atenção especial a todos àque-

les representados indistintamente, buscando a atuação 

também nas cidades do interior, e por que não dizer indo 

até cada filiado, buscando ideias e soluções, visitando ca-

da município dos 135 do qual nós representamos. Esta-

mos construindo uma nova história e uma nova forma de 

representação sindical, com isso penso que deixaremos 

um importante legado, como também estamos fazendo 

parte de um importante momento de representatividade 

do mercado imobiliário e condominial.

Secovi/SC: Pensando no futuro, já existem mais proje-

tos a serem executados em prol da categoria?

Sérgio Luiz dos Santos: Sim, o sindicalismo é uma preo-

cupação efetiva dos dirigentes. Aqueles que são eleitos 

para dirigir uma entidade principalmente a patronal tem 

na sua destinação e capacidade de poder fazer que o sin-

dicato possa crescer em representatividade trazendo cada 

vez mais associados, criando novas ideias para poder fazer 

jus a esta representação. Sindicalismo é o ato da aproxima-

ção, na defesa dos interesses da categoria para melhorar a 

qualidade da cadeia produtiva de serviços que é o nosso 

propósito, é o ato da representação e é a função na qual 

assumimos. E queremos no futuro que a nossa diretoria e 

todo o grupo técnico do Secovi/SC estejam cada vez mais 

dentro desta proposta, de inovação e crescimento, para 

que possamos oferecer a melhor forma de representação 

para nosso sindicalizado.

Secovi/SC: Qual o maior desafio ao conduzir uma enti-

dade como o Secovi/SC?

Sérgio Luiz dos Santos: O Secovi/SC representa uma das 

maiores indústrias empregatícia que é a de serviços. Re-

presentamos os condomínios, os Shoppings Centers, ga-

lerias, imobiliárias, administradores de imóveis, as empre-

sas de compra e venda, loteadores e incorporadores. Estes 

setores reúnem uma gama de empresários que geram 

uma mola propulsora para uma economia bastante eficaz, 

que é a indústria de serviços. Por isso temos o desafio de 

defender os interesses de nosso meio econômico. 

O sindicato tem que ter esta constante preocupação no fu-

turo, no dia a dia, pois nos tornamos uma empresa em defe-

sa dos interesses de nossos empresários, na busca de nos-

sos direitos, é a verdadeira harmonia entre patrão e em-

pregados, na defesa de leis e legislações que não nos pre-

judiquem, pois às vezes, muitos que legislam não sabem 

qual a verdadeira função exercida pelos nossos sindicali-

zados. Então, entendo que o futuro do Secovi/SC está 

dentro desta posição de um trabalho constante em defesa 

dos interesses de nossos representados.

Secovi/SC: Em 2016 o país enfrentou uma forte crise 

que abalou também o mercado imobiliário catarinen-

se, qual o papel de uma entidade de classe como o Se-

covi em momentos como esse?
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Sérgio Luiz dos Santos: A crise vai e vem e tem uma fun-

ção importante para os sindicatos e para as classes repre-

sentativas e unidas em buscar cada vez mais o foco do 

porque desta situação.

Nós temos que diversificar para dar uma atenção a nossos 

sindicalizados e representados, para que acompanhem a-

través das nossas pesquisas e através das nossas informa-

ções a situação de cada mercado.  Nós hoje, em Santa Ca-

tarina, fazemos isto constantemente, mensalmente, acom-

panhando o nível por gráficos da nossa economia, eco-

nomia de serviços e por isto, estamos sempre atentos, 

tanto na melhoria do mercado como também nas suas cri-

ses. Então o Secovi/SC vem sempre acompanhando e o-

rientando os nossos sindicalizados quais são as medidas, 

principalmente naquilo que tange ao valor comercial e ao 

valor do m², a demanda de serviços, e aquilo que realmen-

te tem que se inovar, para continuar na atividade, como na 

qualificação dos profissionais quer empregado ou empre-

gadores. 

Secovi/SC: Em sua opinião, o mercado imobiliário já 

está se recuperando da crise econômica?

Sérgio Luiz dos Santos: É um desejo e é uma tradição, e 

porque não dizer cultural do brasileiro, gostar de investir 

em imóveis e na casa própria. E quando acontecem as cri-

ses financeiras e mercadológicas, sendo que os setores 

mais atingidos são os da habitação, serviços e construção 

- e automaticamente a crise atinge o mercado imobiliário 

e também o mercado de compras - que de certa forma 

atinge as grandes concentrações de lojas e de serviços. 

Através da defesa dos interesses de cada setor represen-

tado, buscando a inovação, a preparação e qualificação dos 

nossos representados, através da legislação e judicializa-

ção do direito. Esse é o papel do sindicato.

Secovi/SC: Sobre o mercado condominial, levando em 

consideração que uma boa parte do contingente po-

pulacional hoje vive em condomínios, o senhor acre-

dita que o setor tende a se profissionalizar para aten-

der a essa demanda?

Sérgio Luiz dos Santos: Não tenho a menor dúvida, que 

cada vez mais, nós vamos residir de certa forma verticali-

zada, para isto nos precisamos profissionalizar os serviços, 

na questão da segurança, do atendimento, e porque não 

dizer, na questão de acessibilidade, mobilidade, melho-

rando a qualidade de vida daquelas que moram nos edifí-

cios e nos condomínios.

Precisamos investir na profissionalização daqueles que 

nos atendem e que prestam serviços. Não tenho a menor 

dúvida que seja um mercado pujante e crescente.

Secovi/SC: Como o senhor espera ver o sindicato nos 

próximos 4 anos?

Sérgio Luiz dos Santos: Primeiramente com bastante 

preocupação na questão da reforma trabalhista, na ques-

tão da contribuição sindical e na definição de valores da 

contribuição sindical, e claro da obrigatoriedade do paga-

mento das contribuições sindicais. Entendo que o sindi-

cato tem uma primordial função de defesa dos interesses 

do mercado, tanto laboral quanto patronal, e por isto ele 

tem que continuar existindo e cada vez mais crescendo e 

atuando na defesa de seus representados, assim alertan-

do as autoridades públicas do valor que tem o sindicato 

para todos os representados, obviamente que sempre ha-

verá os que não fazem o papel que Secovi realiza e defen-

de, entendo que o sindicalismo é muito importante para a 

defesa dos interesses da classe, patronal e laboral.

Secovi/SC: Fique à vontade para acrescentar o que 

achar oportuno.

Sérgio Luiz dos Santos: A participação associativa de to-

dos os representados é muito importante, sindicato não é 

de ninguém é da sociedade representada, então convoco 

e conclamo a todos aqueles que fazem parte do quadro 

representativo, do ramo do mercado imobiliário, do Shop-

ping Center, dos condomínios, das imobiliárias, das lotea-

doras, das incorporadoras, que se associem ao Secovi/SC 

e busquem ali informações mais detalhadas para poder 

sempre melhorar o seu setor, assim como aprimorar a sua 

atividade individual como empresário.
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O ano de 2017 está sendo de mudanças em diversos 

municípios, em função dos novos prefeitos que assumi-

ram as prefeituras no início deste ano. Em 2016 apresen-

tamos na edição 39ª da Revista da Habitação o planeja-

mento orçamentário para 2017 das prefeituras de alguns 

municípios de Santa Catarina, e nesta matéria conferimos 

junto às prefeituras sobre como está o andamento dos in-

vestimentos previstos.

Vale ressaltar que todo cidadão tem o direito de con-

sultar junto à sua prefeitura os investimentos que estão 

sendo realizados com relação à receita arrecadada, sendo 

uma questão de cidadania a cobrança e o acompanha-

mento do andamento desses processos.

Capa

ACOMPANHE�AS�AÇÕES�DOS�
PREFEITOS�NOS�PRIMEIROS�

100�DIAS�DE�GESTÃO.

No município de Bombinhas a prefeita Ana Paula da 

Silva foi reeleita para gestão de 2017/2021. Como foi re-

eleita, a prefeita não possui a necessidade de realizar um 

reconhecimento da situação da cidade, e sim dar continui-

dade aos projetos iniciados, como também inovar com 

suas ações. 

De acordo com Ana Paula neste início de gestão ela 

possui algumas metas prioritárias: “conclusão da Escola 

em Tempo Integral; fazer investimentos significativos para 

conquistarmos independência na captação de água; a-

provar e licenciar os projetos da nova rede de esgoto para 

todo o Município; fazer obras de drenagem e pavimenta-

ção em todos os bairros, priorizando áreas passíveis de a-

lagamento”. A prefeita ainda explica que se tratando de 

gestão, buscará inovar na aplicação da TPA ( Taxa de Pre-

servação Ambiental) como modelo efetivo de proteção am-

biental, além de investir em novas ferramentas de controle 

e planejamento das metas de cada secretaria.

E se tratando dos investimentos da LOA – Lei de Diretri-

zes Orçamentárias, de acordo com a prefeita, o município 

de Bombinhas tem como estimativa para o ano de 2017 o 

valor de R$ 110 milhões de receita, que serão aplicados de 

acordo com as necessidades apresentadas. “As necessida-

des dos cidadãos distribuem-se nas mais diversas áreas, e 

cada secretaria trabalha com o seu caderno de metas, re-

sultado do planejamento elaborado no início da gestão. 

Mas a prioridade estará alçada na melhoria dos índices da 

educação, na ampliação da oferta dos serviços de saúde e 

na realização de obras de impacto social, especialmente 

pavimentações, praças e áreas de lazer”, explica Ana Paula.

BOMBINHAS
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ITAJAÍ
Em Itajaí foi eleito como prefeito para os próximos 4 

anos, Volnei Morastoni. No dia que seu governo comple-

tou 100 dias de gestão o prefeito assinou com a Universi-

dade do Vale do Itajaí (Univali) o convênio que vai permitir 

o planejamento de ações estratégicas para o município e 

sua população até 2040. “Um trabalho que se espelha no 

que há de mais moderno no desenvolvimento social e 

econômico ao redor do mundo, para colocar Itajaí no lugar 

que ela sempre desejou e todos os itajaienses merecem”, 

explica.

Infelizmente até o fechamento desta matéria, a asses-

soria de imprensa do município não conseguiu enviar os 

valores de investimentos relacionados à LOA, mas infor-

mou sobre as principais ações que estão sendo planejadas 

para diversos setores da cidade:

Planejamento estratégico: O plano prevê a 

análise da realidade socioambiental da administração pú-

blica entre os anos 2017 e 2020, para se estruturar o mo-

delo de administração pública para a Itajaí de 2040. O ob-

jetivo é fornecer bases para uma política pública de longo 

prazo, que ofereça à comunidade transparência das ações 

governamentais e que auxilie o tomador de decisão do 

município nas ações socioambientais e econômicas por 

meio de indicadores de eficácia, eficiência e efetividade. 

Saúde: Com o foco na qualidade de vida das pes-

soas, a reestruturação da Atenção Básica registrou au-

mento de 73,5% nos atendimentos nas unidades de saú-

de. A mudança iniciada em janeiro prevê a eliminação das 

fichas de atendimentos e implantação do acolhimento e 

da demanda espontânea. Com o acolhimento e a eficiên-

cia nos atendimentos, as consultas com especialistas tam-

bém aumentaram em 28% no primeiro trimestre: de 

10.403 em 2016 para 13.316 em 2017. Estão sendo plane-

jados também mutirões de exames, por meio de creden-

ciamentos de clínicas. A expectativa é realizar 29 mil exa-

mes e oferecer 21 mil consultas em diversas especialida-

des, como dermatologia, oftalmologia, endocrinologia, 

ortopedia e cardiologia. A estimativa de investimento é na 

ordem dos R$ 5 milhões.

Obras: Além da atenção ao bem estar da população 

e ação voltadas aos indivíduos, o Município de Itajaí tam-

bém se preocupou nestes primeiros 100 dias com a in-

fraestrutura da cidade que acolhe os cidadãos. Na Secre-

taria Municipal de Obras e Serviços Municipais e nos qua-

tro Centros de Atendimento ao Cidadão (CAC), foram rea-

lizados mais de 3,7 mil atendimentos à comunidade e mais 

de 34 mil ações, tais como: 14 mil metros quadrados de re-

paros em pavimentação; 12 quilômetros de macadamiza-

ção; 1.248 reparos em iluminação pública; 1.170 tubos 

substituídos; 30 mil flores plantadas;1.644 cargas de entu-

lho no Mutirão da Dengue nos bairros Cordeiros, São Vi-

cente e Cidade Nova; 1.950 atendimentos à comunidade 

na Secretaria de Obras; 650 atendimentos à comunidade 

no CAC Cordeiros; 564 atendimentos à comunidade no 

CAC São Vicente; 305 atendimentos à comunidade no 

CAC Itaipava; 303 atendimentos à comunidade no CAC Fa-

zenda.

Urbanismo: Uma cidade projetada para o futuro, 

em que o planejamento da mobilidade urbana contribui 

para o desenvolvimento da cidade. Esta é a tarefa que a 

Secretaria Municipal de Urbanismo vem desenvolvendo 

neste primeiro trimestre, com projetos para serem execu-

tadas a curto, médio e longo prazos. 

Abertura de novas avenidas para melhorar a mobilida-

de urbana, construção de parques urbanos, novo modelo 

de calçadas visando a segurança, mobilidade e arboriza-

ção. O resultado será uma Itajaí harmoniosa, em que o 

trânsito flui e há valorização das pessoas. 

Alguns projetos e ações estruturais de mobilidade:

Ÿ Trevo BR-101 / Rodovia Antônio Heil (Pronto para ini-

ciar execução);

Ÿ Trevo BR-101 / Rodovia Jorge Lacerda (Em elaboração)

Ÿ Via Expressa Portuária (Obra em condições de ser reto-

mada);

Ÿ Novo acesso sul com ligação entre a BR-101 e Praia 

Brava (Proposta);

Ÿ Via perimetral oeste (Projeto aguardando verba);

Ÿ Construção de pontes e passarelas (Proposta);

Ÿ Execução de binários nos bairros Centro, São João, São 

Judas, Cordeiros, Murta e São Vicente (Em projeto);

Ÿ Plano de ampliação da malha cicloviária (Em execução. 

135 km de ciclovias projetados);

Educação: Além do conhecimento tradicional, o 

desafio da Secretaria Municipal de Educação é formar ci-

dadãos melhores para o mundo. Para valorizar o indivíduo 

e garantir a aprendizagem, foram iniciados quatro progra-

mas entre janeiro e abril: Escola Aberta; Educação em Tem-

po Integral; Escola da Inteligência; Secretaria Itinerante.

Capa



No município de Balneário Camboriú assumiu como 

prefeito para a gestão 2017/2021, Fabrício de Oliveira. 

Completando os 100 dias da gestão, Fabrício explica que 

nesse período acontece principalmente um diagnóstico 

sobre a situação do município. “Estamos tomando pé da 

realidade e conhecendo as limitações e possibilidades da 

máquina pública recebida. Em algumas áreas já sabemos 

de problemas, inclusive crônicos, que a nossa população 

enfrenta”, explica o prefeito.

De acordo com o prefeito, nesse primeiro momento 

estão dando prioridades para algumas situações mais crí-

ticas que refletem no bem estar da população. “Entre eles 

podemos destacar as filas na saúde e na educação, a ques-

tão da limpeza e manutenção da cidade, a questão do sa-

neamento básico, e destaco ainda, as áreas de ocupações 

irregulares”, explica.

Na , de acordo com Fabrício, estão sendo reali- Saúde

zados desde janeiro mutirões para eliminar filas de con-

sultas e exames, onde muitos pacientes aguardam desde 

a metade de 2016 para serem atendidos. Até agora, reali-

zou-se 123.924 exames, normalizando o atendimento com 

um investimento próximo de R$ 2 milhões. Além disso, 

estão sendo feitos mutirões de consultas o que já gerou o 

fim da fila de espera por consultas com clínicos gerais no 

Posto Central, como também mutirão de odontologia 

com mais de 250 atendimentos. O mutirão de derma-

tologia também está em andamento, onde serão atendi-

dos cerca de 1700 pacientes, até junho. O Município tam-

bém está em negociação para realizar cirurgias eletivas, 

com data a ser definida.

Na , o prefeito explica também que limpeza da cidade

estão trabalhando em mutirões que além da área Central, 

iniciou a manutenção nos bairros, limpando, lavando, 

consertando e organizando as vias públicas.

Sobre as , a Adminis-ocupações em áreas irregulares

tração Municipal mapeou 36 pontos em diferentes regiões, 

e a fiscalização para conter essas ocupações são constan-

tes, nesta etapa os moradores também são orientados so-

bre os riscos a que estão sujeitos.

Além dessas prioridades destacadas, Fabrício explica 

que estão preparando a cidade para colocar em pé gran-

des projetos como o saneamento básico e a presença da 

Guarda Municipal em todos os bairros, o engordamento 

da faixa de areia da praia Central e o rebaixamento dos 

fios na Avenida Brasil.

Sobre os , de investimentos programados para 2017

acordo com a LOA do município, o prefeito Fabrício faz 

uma ressalva sobre a crise econômica pela qual o Brasil a-

travessa que limitou a capacidade de investimentos das 

cidades como um todo. Ainda de acordo com o prefeito a 

previsão orçamentária do Município para 2017 aponta 

uma receita de R$ 717 milhões. “Os recursos para a saúde, 

que em sua imensa maioria são para custeio, estão na or-

dem de R$ 138,5 milhões, e na Educação, da mesma forma 

sendo a maioria custeio, R$ 150,4 milhões. No Turismo te-

mos previsto orçamento de pouco mais de R$ 8 milhões, 

na Cultura R$ 3.500.000,00, e na Habitação R$ 3.400.000,00. 

No caso da habitação estamos em negociação com o Go-

verno Federal para ampliarmos os investimentos”, explica 

o prefeito.

Ainda de acordo com Fabrício, um dos principais desa-

fios este início de gestão é resgatar a confiança entre a co-

munidade e a esfera pública. “Balneário Camboriú é uma 

cidade atípica, pois iniciamos a gestão em meio à tem-

porada, onde tivemos que manter os serviços essenciais 

com a cidade lotada, sem prejudicar esse trabalho. E a po-

pulação não quer esperar, está cansada de promessas e 

vai cobrar soluções de problemas que se arrastam por 

anos. A maioria das pessoas está desacreditada da políti-

ca, perdeu a confiança no poder público e este é o nosso 

principal desafio, resgatar essa confiança e com gestão, 

transparência e trabalho, iremos reaproximar as pessoas 

da Administração Municipal”.

Capa

BALNEÁRIO�CAMBORIÚ
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Pesquisa

De acordo com os dados do primeiro trimestre de 2017, 

observa-se que houve equilíbrio na variação nas cidades es-

tudadas. Os gráficos abaixo apresentam os resultados da aná-

lise do valor do m² e por área útil da categoria tipo "Aparta-

mento" nas cidades de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, 

Lages e Rio do Sul. Os dados utilizados neste estudo foram 

coletados das ofertas anunciadas nos sites das imobiliárias 

que estão inseridas no Portal Chave Fácil, analisados pelo 

departamento de pesquisa do sindicato e auditados pelo 

Instituto de Pesquisa DataCenso.

Itajaí

Em Itajaí, observa-se que neste primeiro 

trimestre também apresentou equilíbrio 

nos valores ofertados, sendo a média geral 

de 0,6%. 

Destaque apenas para os "Apartamentos 

com dois dormitórios" que apresentaram 

uma leve valorização de 1,3% no período, 

sendo que em janeiro o valor ofertado era 

de R$ 4.741,79 e em março passou a ser o-

fertado por R$ 4.804,74 o m² por área útil. 

Balneário�Camboriú

Na cidade de Balneário Camboriú, os va-

lores ofertados apresentaram um equilíbrio 

entre janeiro e março. 

Destaca-se os "Apartamentos com os 

quatro dormitórios" que apresentaram uma 

queda de 3,1% no valor ofertado do m² por 

área útil, sendo que em janeiro o valor ofer-

tado era de R$ 11.561,54 e em março passou 

a ser ofertado por R$ 11.200,00 o m² por 

área útil. 

Os demais tipos apresentaram uma leve 

valorização.
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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 

CENÁRIO�IMOBILIÁRIO
RELATÓRIO�DO

1º�TRIMESTRE�|�2017
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Gráfico 2: Valor médio do m² por área útil ofertado no trimestre 2017.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC
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Gráfico 1: Valor médio do m² por área útil ofertado no trimestre 2017.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC
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Janeiro Fevereiro Março



Pesquisa

18

Itapema

A cidade de Itapema se destacou neste 

primeiro trimestre por apresentar a maior 

valorização no período, com 1,5% .

Os "Apartamentos com dois dormitóri-

os" se destacaram com a valorização de 

2,2% no valor ofertado, sendo que em 

janeiro seu valor ofertado era de R$ 4.588,92 

e em março passou a ser de R$ 4.688,81.
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Gráfico 3: Valor médio do m² por área útil ofertado no trimestre 2017.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC

Janeiro Fevereiro Março
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6.392,45
6.460,50
6.466,61

Rio�do�Sul

Em Rio do Sul, os "Apartamentos" apre-

sentaram uma leve queda de 1,9% no valor 

ofertado. 

Com destaque para o tipo "Apartamento 

com um dormitório" que apresentou uma 

queda de 7,3%  no valor das ofertas, sendo 

que em janeiro sua oferta era de R$ 3.533,12 

e em março foi de R$ 3.275,58 o m² por área 

útil.
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Gráfico 4: Valor médio do m² por área útil ofertado no trimestre 2017.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC

Janeiro Março
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Apartamento
2 Dorm
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3.533,12

3.275,58

2.892,66

2.928,38

3.590,89

3.608,06

Lages

Em Lages, os valores ofertados apresen-

taram um equilíbrio entre janeiro e março. 

Os"Apartamentos com os três dormitóri-

os" se destacaram por apresentar uma leve  

valorização de 0,8% no valor ofertado do m² 

por área útil, sendo que em janeiro a oferta 

do valor do m² era de R$ 3.247,01 e em 

março o valor foi de R$ 3.272,48 o m² por 

área útil. 
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Gráfico 5: Valor médio do m² por área útil ofertado no trimestre 2017.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC

Janeiro Março
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O ar condicionado é alvo constante em discussões dos 

condomínios, visto as alterações que o mesmo gera no 

condomínio, além das preocupações que se têm quando 

o mesmo é instalado. Por mais que a instalação do ar-con-

dicionado seja simples, em condomínios o processo é 

bem complicado e deve ser avaliando cada situação, prin-

cipalmente se não houver uma regra no condomínio so-

bre esta instalação, o que preocupam especialistas, não só 

pela estética, mas principal pela segurança de todos os 

condôminos. 

Conforme a assessora jurídica do Secovi/SC, Morgana 

Schoenau da Silva, “Para muitos condomínios a instalação 

de aparelho de ar-condicionado pelos condôminos na área 

externa do edifício esbarra na vedação legal de alterar fa-

chadas e esquadrias externas, porém a restrição deve ser 

interpretada corretamente, inibindo assim uma aplicabili-

dade genérica. O aparelho de ar condicionado é tido co-

mo uma utilidade doméstica necessária que garante con-

forto térmico aos moradores da unidade. A legislação não 

dispõe nada nesse sentido, portanto o bom senso deve 

sempre prevalecer.”.

Para os condomínios mais novos, comumente já há es-

paço reservado para esta instalação, algumas problemas 

surgem quando não espaço para tal fim, como nos condo-

mínios antigos. Entre os principais fatores que impedem a 

instalação de um ar-condicionado, estão:

Conservação da fachada do condomínio: devido à 

alteração da fachada que esta instalação gera, deve ser es-

tabelecida uma norma em assembleia que regule qual-

quer alteração nas faces do prédio, visto que a fachada 

abrange as quatro faces do edifício. Além de verificar se a 

estrutura física da edificação foi preparada para suportar o 

peso de muitos aparelhos instalados nas paredes.

Sobrecarga de energia: neste caso, edifícios mais an-

tigos, no qual a fiação e o sistema de energia não supor-

tam a carga de alguns equipamentos, ou seja, o prédio não 

foi projetado para suportar a carga de aparelhos ligados 

simultaneamente utilizando apenas um transformador. 

Gotejamento contínuo: a instalação do dreno do equi-

pamento deve conter uma vazão adequada para não ge-

rar transtornos aos vizinhos dos andares de baixo, ou as 

gotas criarem poças na calçada do prédio, que pode ser 

perigoso caso alguém esteja transitando e escorregar na 

água. Apesar dos equipamentos splits não pingarem co-

mo os aparelhos convencionais, podem apresentar algum 

defeito e expelirem água, tendo então que receber ma-

nutenção. 

A informação para esta situação é a melhor opção, para 

evitar futuros acidentes e avaliar se a edificação suporta 

tais equipamentos e não gerará transtornos futuros, deve-

se procurar uma empresa ou um profissional habilitado 

que indique os locais mais seguros para a instalação dos 

aparelhos e fazer um projeto elétrico que sustente o fun-

cionamento de equipamentos diversos simultaneamente. 

Assim, evitando avarias à estrutura do prédio e problemas 

relacionados à sobrecarga de energia.

Para evitar conflitos, o síndico deve estipular normas 

de instalação e ter certeza que todos estejam cientes e tais 

regras devem ser definidas em assembleia geral extraor-

dinária com fim específico para este assunto. Conforme a 

assessora jurídica, Morgana Schoenau da Silva, “caso a 

convenção ou regimento interno do condomínio também 

não regulamentem a instalação de ar-condicionado nas 

unidades e no edifício, a situação deve ser levada para de-

liberação em assembleia para fins de padronizar a ins-

talação e segurança mantendo a harmonia e estética da 

fachada. O quórum para deliberar é maioria simples, con-

AR-CONDICIONADO�
DEVEM�SEGUIR�REGRAS�

DE�INSTALAÇÃO�E�
MANUTENÇÃO.

Imagem: Pixabay.
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forme art. 1352 CC. Assim, havendo decisão na assembleia 

definindo o local adequado para instalar o aparelho de ar 

condicionado nas unidades todos os condôminos devem 

obedecer.”. 

Na assembleia geral extraordinária deverá ser delibe-

rado: qual empresa fará à obra, o tipo de revestimento, a 

forma de pagamento mediante a aprovação da taxa ex-

traordinária. Caso haja aceitação de todos, os mesmo po-

derão ser instalados nos pontos escolhidos conforme a in-

dicação do projeto, assim como modelos e tamanhos dos 

aparelhos. 

No que diz respeito às proibições, elas devem ser cons-

tituídas com base no bom senso dos condôminos em 

cumprir novas normas em prol do bem de todos, da pre-

servação da fachada do prédio e seguir as avaliações téc-

nicas de instalação dos aparelhos. Lembrando que as ins-

talações dos ares-condicionados devem seguir não só 

uma padronização, mas também uma regulamentação. 

Deve ser observado que a proibição da instalação tam-

bém pode gerar ações conta o condomínio, porem segun-

do a assessora jurídica, Morgana Schoenau da Silva, “a ju-

risprudência dos tribunais é controversa, havendo deci-

sões favoráveis aos condomínios, principalmente quando 

há prévia definição de local adequado à instalação. Ainda, 

há decisões que caso seja inexistente convenção condo-

minial ou decisão de assembleia acerca do local ideal para 

a instalação de aparelhos de ar condicionado no edifício, 

não há como penalizar o condômino ou determinar a re-

tirada do aparelho. Por fim, a vedação da instalação de ar 

condicionado nas unidades, em tese não é aceita pela ju-

risprudência, somente caso comprovado por perícia téc-

nica que os aparelhos oferecem risco à segurança estrutu-

ral do condomínio por sobrecarregar consideravelmente 

a capacidade elétrica da edificação.”.

Vale lembrar que após a instalação os mesmo devem 

estar em constante manutenção, desde a limpeza até 

mesmo da estrutura que o sustenta. Pois alguns condomí-

nios possuem equipamentos antigos e os apoios externos 

que são afetados por ferrugem e ações da natureza, além 

de entupimento das válvulas por falta de manutenção e 

limpeza constante. 

Ar-condicionado nas áreas comuns.

Com base na resolução 176, do Ministério da Saúde, 

que é voltado para orientação técnica, ela define índices 

máximos de poluentes de contaminação biológica (fun-

gos presentes no ar), química (gás carbônico no ar) e parâ-

metros físicos do ar que o ambiente poderá apresentar, 

entre eles: temperatura, umidade e velocidade do ar de in-

teriores. 

Além de recomendar medidas de correção, são incluí-

dos os itens de limpeza e conservação das torres de res-

friamento do sistema de ar condicionado, higienização 

dos reservatórios e bandejas e correção de infiltrações. 

Ainda valem a ressalva de alguns trechos.

Ÿ Os administradores e síndicos são responsáveis pela 

qualidade do ar interno em edifícios climatizados.

Ÿ Prédios com sistemas de ar-condicionado acima de 

60.000 BTU/H devem programar plano de manutenção 

sob responsabilidade de técnico ou empresa especia-

lizada, de acordo com a Resolução 176 do Ministério da 

Saúde.

Ÿ A RE-176 estabelece multas de R$ 2 mil a R$ 200 mil pa-

ra edifícios com ar interno poluído, acima dos limites 

estabelecidos.

Fontes Pesquisadas: Kênio de Souza Pereira artigo publicado no Diário 

das Leis; JusBrasil; ABNT; Sindiconet.
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Shopping

Após um ano com números positivos, o setor de shop-

ping centers prevê crescimento também em 2017, com 

aumento de 5% nas vendas feitas pelos estabelecimentos. 

“Isso mostra um panorama da importância e da eficiência 

na gestão dos empreendimentos, que possibilita mesmo 

em momentos adversos que conseguimos crescer,” disse 

o presidente da Associação Brasileira de Shopping Cen-

ters (Abrasce), Glauco Humai. A Abrasce divulgou os resul-

tados de 2016 e as tendências para o setor este ano.

Em 2016 o setor faturou R$157,9 bilhões nos mais de 

500 empreendimentos do país, resultando no crescimen-

to de 4,3%. O Censo Abrasce mostrou que em 2016 foram 

inaugurados 20 empreendimentos, totalizando 558 shop-

pings em operação no Brasil, o que representa 3,7% de au-

mento em relação ao ano anterior. “Mesmo diante de um 

cenário adverso, conseguimos inaugurar 20 novos centros 

de compras em todas as regiões do país”, disse Humai.

Para 2017, estão previstos 30 novos negócios no país 

em 13 cidades que receberão o primeiro shopping. Este 

ano o setor deve investir R$166 bilhões entre novos em-

preendimentos, expansões e modernizações. 

Os números de empregos nos centros de compras 

também cresceram. Em 2016 foram registrados 26.302 

novos postos de trabalho, o que representa 2,7% a mais 

do que o ano anterior. Para este ano (2017), a expectativa 

também é otimista para quem procura uma vaga. A meta é 

que o setor empregue 52 mil pessoas.

Apesar dos resultados satisfatórios, a vacância média 

do setor encerrou 2016 com 4,6% a mais de espaços deso-

cupados nos centros comerciais do que o ano anterior. “O 

número está em linha com o ano passado, que já foi difícil, 

mas uma vacância ainda administrável”, considera o presi-

dente.

Entre as tendências para o setor está o crescimento do 

número outlets (shoppings especializados que apresen-

tam preços inferiores ao que são oferecidos nas lojas con-

vencionais). De acordo com a superintendente da Abras-

ce, Adriana Colloca, o empreendimento tem crescido por 

ser econômico. “Eles têm um custo de operação mais bai-

xo, por ser a céu aberto e estar no térreo”. Ela informa que 

no momento são 11 outlets em operação e que até 2019 a 

previsão é que sejam abertos outros cinco.

Fonte: Agência Brasil.

SETOR�DE�
SHOPPING�CENTERS�

PREVÊ�
CRESCIMENTO�DE�

5%�EM�2017.
Imagem: Freepik.
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A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara 

dos Deputados aprovou proposta que fixa contrapartidas 

ecológicas para proprietários que construam acima do li-

mite estabelecido pelas prefeituras.

A medida, que altera o Estatuto das Cidades (Lei 

10.257/01), é de caráter facultativo. O texto aprovado é 

um substitutivo ao Projeto de Lei 5954/16, do deputado 

Givaldo Vieira (PT-ES).

O relator, deputado Toninho Wandscheer (Pros-PR), 

optou por reduzir as contrapartidas a apenas duas opções: 

a financeira e a do uso de tecnologias para instalação de 

“telhados verdes”, de sistemas de reaproveitamento de 

águas pluviais e de sistema de geração fotovoltaica de 

energia elétrica.

“Dessa forma, elimino possibilidades de conflitos de 

ordem jurídica e torno a lei mais clara e objetiva, deixando 

a cargo dos municipais a escolha do tipo de contrapartida 

e solução tecnológica adequada para a sua região”, expli-

cou o relator. Ele argumenta que a instalação de tecnolo-

gias verdes será “instrumento de reequilíbrio e justiça nas 

cidades”.

A versão original previa também a adoção de tecnolo-

gia ou solução construtiva não convencional para atuar na 

preservação ambiental e no uso racional dos recursos na-

turais.

Wandscheer também retirou do texto a possibilidade 

de que o parcelamento do solo urbano (loteamentos, des-

membramentos e condomínios urbanísticos) fosse consi-

derado forma de alteração de uso do solo.

Tramitação

A proposta será analisada de forma conclusiva pela Co-

missão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  

Fonte: Agência Câmara Notícias

COMISSÃO�DA�CÂMARA�DOS�DEPUTADOS�
APROVA�CONTRAPARTIDAS�ECOLÓGICAS�A�QUEM�

CONSTRUIR�ACIMA�DE�LIMITES�MUNICIPAIS

Loteamento

O SECOVI-SC, EM CONJUNTO COM A MDS E A
PROPERTYSEG, FIRMOU UMA NOVA PARCERIA DE 
ASSESSORIA EM RISCOS E SEGUROS.

Serão oferecidas aos associados vantagens
exclusivas dos seguintes produtos:
• Condomínio
• Imobiliário
• Residencial
• Garantia/fiança locatícia
• Vida/Convenção coletiva trabalho
• Demais ramos

A parceira ainda inclui:
• Assistência 24h completa
• Atendimento personalizado na
contratação e em caso de sinistro

Consulte os benefícios para os associados!

Consultoria de Risco e Seguros
Fone: (47) 3367-1985 | (47) 99209-3488
E-mail: seguros@secovi-sc.com.br
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Participações

O�SECOVI/SC�PARTICIPOU�DAS�PRIMEIRAS�REUNIÕES�DA�
FECOMÉRCIO/SC�DO�ANO�DE�2017.

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

participou no dia 06 de março de 2017, em Florianópolis, 

das reuniões ordinárias da Fecomércio/SC, no qual reuniu 

a Diretoria e Conselheiros da federação. Na 1ª Reunião Or-

dinária da Diretoria da Fecomércio/SC – 2017 foram discu-

tidos os Relatórios da Contribuição Sindical 2017; Relató-

rio da Gestão 2016; entre outros assuntos. 

Assim como na 1ª Reunião Ordinária do Conselho de 

Representantes de 2017, que foi realizada no mesmo dia, 

no período vespertino, no qual foram tratados assuntos 

como Relatório de Gestão 2016; Prestação de Contas; 

2016; Relatório da Contribuição Sindical 2017; Entrega dos 

Certificados de Conclusão do SEGS – Ciclo 2016; entre 

outros assuntos pertinentes a Federação.

REUNIÃO�DOS�PRESIDENTES�DO�SECOVIS�DE�SANTA�CATARINA.
O presidente do SECOVI/SC, Sérgio Luiz dos Santos 

participou no dia 11 de março do encontro com os presi-

dentes dos Secovis do estado de Santa Catarina. 

A reunião aconteceu na praia dos Ingleses em Floria-

nópolis. Durante o encontro foram debatidos importantes 

temas sobre a atuação em conjunta dos Secovis de Santa 

Catarina. Destacam-se as seguintes pautas: Portal Nacio-

nal Chave Fácil, Panorama do Mercado Imobiliário, entre 

outros assuntos gerais.

Os presidentes dos Secovis de Santa Catarina se en-

contram regularmente com o intuito de socializarem in-

formações pertinentes aos setores representados, como 

também planejarem ações conjuntas visando o fortaleci-

mento da representatividade.

SECOVI/SC�PROMOVEU�AÇÃO�
DE�PÁSCOA�SOLIDÁRIA�EM�

LAGES�E�BALNEÁRIO�
CAMBORIÚ.

No dia 11 de abril a equipe do Secovi/SC esteve pre-

sente na cidade de Lages onde promoveu a Páscoa Solidá-

ria para crianças carentes. A ação aconteceu em parceria 

com a Pastoral da Criança e o Sesc/Lages e atendeu cerca 

de 200 crianças da comunidade. Durante a ação foram dis-

tribuídos kits de páscoa com a presença do Coelhinho da 

Páscoa, além de atividades recreativas como: cama elásti-

ca, piscina de bolinha, mini vôlei, entre outras atividades.

Para o presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, 

a ação busca atender a responsabilidade do sindicato pe-

rante o bem estar social. “Entendo que entidades como o 

Secovi/SC, além de fazer valer suas responsabilidades en-

quanto representante sindical das categorias representa-

das possuem também o dever moral de realizar ações em 

prol da sociedade como um todo, por isso buscamos ofe-

recer nessa ação uma tarde recreativa para as crianças ca-

rentes, que merecem nossa acolhida.”, explica o presiden-

te. 

Em Balneário Camboriú o sindicato colaborou com ação 

social de Páscoa promovida pela Biblioteca Comunitária 

Bem Viver. No dia 12 de abril a equipe do sindicato esteve 

presente na Biblioteca, distribuindo também kits de pás-

coa e divertindo as crianças com o Coelhinho da Páscoa. A 

Biblioteca Comunitária Bem Viver é uma entidade sem fins 

lucrativos que dá suporte para crianças carentes da Co-

munidade Morro da Pedra.
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SETOR�IMOBILIÁRIO�GANHA�INDICADOR�SOBRE�
COMPORTAMENTO�DO�MERCADO.

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

participou da reunião da Câmara Brasileira de Comércio e 

Serviços Imobiliários (CBCSI), que aconteceu na Confede-

ração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), em Brasília, no dia 22 de março, com o objetivo de 

discutir assuntos afins, em prol do avanço do trabalho do 

setor imobiliário. 

Entre os assuntos apresentados e debatidos estão aná-

lises de índices colhidos nos últimos três anos (2014, 2015 

e 2016), no que diz respeito à locação e venda de imóveis 

residenciais e comerciais; às perspectivas 2017 sobre o 

mesmo tema; às necessidades de avanço e mudanças para 

a manutenção das imobiliárias diante do quadro econô-

mico atual do País; e aos principais projetos de lei acom-

panhados pela Câmara no Congresso Federal.

Na reunião foi apresentado o “Indicador Nacional da 

Pesquisa”, que tem sido realizada em 16 estados, apresen-

tando o comportamento do mercado no Brasil, diante dos 

índices colhidos nos últimos três anos. Entre os quais: 

rentabilidade acumulada de salas comerciais; benefícios 

aos representados; valor e variação do imóvel residencial 

para venda.

Em relação ao Mercado de locação, foi apresentado 

uma breve análise do mercado de locação no Brasil. No 

qual foi comentado sobre os dados sobre de movimen-

tação do mercado de locação em 2016, como o expressivo 

volume de imóveis não residenciais em oferta. Segundo 

os dados do mercado, em 2016 os preços de locação e 

vendas caíram 12,5% e 7,8%, respectivamente. 

Em relação à comercialização, foram apresentados da-

dos econômicos, como taxas de juros, relativos ao comér-

cio de imóveis lançados ou usados. Com análise dos atuais 

dados como entrave para o avanço do setor, mediante a 

pesquisa de mercado do setor imobiliário, em nível nacio-

nal, realizada pela CBCSI.

Moacyr Shukster, coordenador de condomínios, pon-

tuou alguns projetos de lei acompanhados com um foco 

maior pela câmara, por motivo de divergência. "Somos ve-

ementemente divergentes de propostas que sugerem 

que: os condomínios sejam pessoas jurídicas; a figura dos 

síndicos seja admitida como empregados; limita o proces-

so de reajuste das taxas de condomínio; proíbe o uso de 

carpete; seja construída em todos os condomínios uma 

sala de 60 metros quadrados para uso dos empregados; o 

locatário tenha voto em assembleia em detrimento do 

proprietário do imóvel; entre outros temas que prejudi-

cam os avanços do setor como o severo reajuste do IPTU", 

destacou Shukster.

Por fim, o coordenador da CBCSI informou sobre um 

café da manhã a ser realizado na Câmara dos Deputados, 

no dia 17 de maio, a fim de discutir propostas e dificulda-

des do setor com parlamentares. 

"Também na agenda 2017, está programado o XIX 

Conami, em Salvador na Bahia, no início de 1º a 3 de no-

vembro. O maior evento do nosso setor" finalizou Pedro 

Wähmann.
Fonte: CNC

CAFÉ�COM�ADMINISTRADORAS�
SECOVI/SC

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

assessor jurídico do Secovi/SC, André Henrique Bräscher, 

receberam para um café da manhã, na sede do sindicato, 

as administradoras de condomínios das cidades de Itajaí, 

Balneário Camboriú, Itapema e Bombinhas. 

Tendo como principal pauta as convenções coletivas e 

durante o café foram abordados diversos assuntos do 

setor condominial.

Participações



A ARESC – Agência de Regulação de Serviços Públicos 

de Santa Catarina realizou no mês de março audiências 

públicas referente à metodologia de revisão tarifária dos 

prestadores de serviços de abastecimento de água e es-

gotamento sanitário regulados pela agência.

No dia 21 de março aconteceram as audiências nas ci-

dades de Balneário Camboriú e Itajaí, sendo que o asses-

sor jurídico do SECOVI/SC, André Henrique Bräscher este-

ve presente. Em Lages a audiência aconteceu no dia 29 de 

março, e o Secovi/SC foi representado por seu Diretor Re-

gional, Sandro Apolinario Atanazio.

Na cidade de Itajaí a audiência aconteceu no Plenário 

Vereador Arno Cugnier no período matutino. A audiência 

teve um cunho bastante técnico e um dos pontos questio-

nados pelo assessor jurídico do sindicato foi sobre a indi-

vidualização dos serviços nas cobranças dos condomínios 

residenciais no município de Itajaí, que segundo ele, esse 

fator deve ser considerado na cobrança da nova tarifa. Ou-

tro questionamento foi sobre a inexistência de uma legis-

lação municipal sobre esse assunto, sendo que a proposta 

está sendo considerada pela agência.

Na cidade de Balneário Camboriú a audiência aconte-

ceu no período vespertino na Câmara de Vereadores do 

município e contou com uma participação mais ativa da 

comunidade. Um dos esclarecimentos prestados pelo As-

sessor Jurídico do Secovi/SC na audiência foi referente à 

necessidade de discutir uma nova tabela tarifária, refor-

çando que o questionamento não é sobre a decisão judi-

cial que deve ser cumprida e sim sobre a necessidade de 

elaboração de uma nova tabela progressiva, que não gere 

um impacto financeiro tão negativo para os condomínios, 

como está acontecendo com a tabela vigente, devido a 

Resolução n. 30/2014 e o Decreto 7519/2014 que entra-

ram em vigor em outubro de 2014. Durante a Audiência a 

ARESC se comprometeu a a-presentar uma nova tabela 

até o mês de julho de 2017, que deverá ser adotada 

obrigatoriamente pela Emasa.

SECOVI/SC�PARTICIPA�DE�AUDIÊNCIAS�PÚBLICAS�PROMOVIDAS�
PELA�ARESC�EM�ITAJAÍ,�BALNEÁRIO�CAMBORIÚ�E�LAGES

Participações
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Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, que tarifas são 
cobradas pelas concessionárias de serviços públicos, com 
o objetivo de permitir a justa remuneração do capital, o 
melhoramento e a expansão dos serviços e assegurar o e-

quilíbrio econômico e financeiro do contrato. No caso da 
tarifa de energia elétrica, conforme esclarecimentos pres-
tados pela ANEEL (www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa), 
sua composição inclui três custos distintos: 

DECISÕES�JUDICIAIS�SOBRE�O�ICMS�NA�
CONTA�DE�ENERGIA�ELÉTRICA�PODE�

BENEFICIAR�OS�CONDOMÍNIOS

Geral

+ +Energia Gerada

Transporte de 

energia até as 

unidades 

consumidoras 
Transmissão e Distribuição

Além da tarifa, na conta estão adicionados o PIS/ 
CONFINS, o ICMS e a Contribuição para iluminação públi-
ca. Diante disso, o consumidor paga pela compra da ener-
gia (TE), pela transmissão (TUST), pela distribuição (TUSD), 
além de encargos setoriais e tributos. Todavia, tem-se evi-
denciado que algumas concessionárias, equivocadamen-
te, vêm submetendo a incidência do ICMS sobre o valor da 
TUST e da TUSD, onerando mensalmente as contas de e-
nergia dos consumidores, dentre os quais se encontram 
os condomínios edilícios. 

Quando a questão é levada à apreciação do Judiciário, 
o posicionamento majoritário se mostra pelo afastamento 
da incidência, posto que “o ICMS sobre energia elétrica 

tem como fato gerador a circulação da mercadoria, e não 
do serviço de transporte de distribuição de energia elétri-
ca” (STJ, REsp n. 1278027, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, julgado em 14/2/2013). O Tribunal de Justiça 
do Estado de Santa Catarina tem adotado, na sua maioria, 
o mesmo entendimento, ou seja, determina que a incidên-
cia do ICMS recaia somente na energia consumida e, por 
consequência, determina a restituição dos valores indevi-
damente recolhidos nos últimos cinco anos. 

Diante da possível economia na conta de energia, re-
comenda-se aos síndicos a busca de uma assessoria jurí-
dica para análise dos documentos e maiores esclareci-
mentos sobre a viabilidade da medida judicial. 

Encargos Setoriais
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Convênios�e�Serviços

Agenda�2017

23/05
Curso�de�Administração�e�

Locação�de�Imóveis
Edição balneário

Informações e Inscrição: 

https://www.eventick.com.br/curso-

doc-e-contra-balneario

24/05

25/05

Curso�de�Documentação�e�
Contratos�Imobiliários�

Edição Balneário

�Workshop�Liderança�Situacional�
com�Ramiro�Novak�Filho

Informações e Inscrições: 

SENAC / Itajaí (Rua Hercílio Luz, 293 

- Centro, Itajaí, SC). 

Telefone: (47) 3348-0410

22�a�
29/05

Curso�de�Administração�de�
Condomínios�-�Módulo�II�

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

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

Informações e Inscrição: 

https://www.eventick.com.br/curso-

doc-e-contra-balneario

Data�a�
definir.

Curso�de�Formação�de�Porteiros�e�
Recepção�de�Condomínios�

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

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

ASSOCIADOS�E�REPRESENTADOS�DO�SECOVI/SC,�
PODEM�USUFRUIR�DOS�BENEFÍCIOS�DO�SESC�E�SENAC.

As empresas associadas e representadas pelo 
Secovi/SC, em dia com suas contribuições com a entidade, 
podem usufruir da rede de serviços ofertadas pelo sistema 
Fecomércio/SC. Para adquirir este benefício, solicite infor-
mações ao Secovi/SC. 

Você poderá usufruir da Rede Hoteleira, restaurantes, 
academias e outros serviços disponíveis, com valores dife-
renciado. Outro benefício é a inclusão de dependentes 
(cônjuge, pais e filhos até 21 anos ou até 24 anos, se estu-
dante).

secovirio.com.br secovi.com.br wizard.com.br/
balneariocamboriu

sindiconet.com.br secovi-sc.com.br

mdsinsure.com.br secovi-sc.com.br secovi-sc.com.br wpos.com.br secovi-sc.com.br



CERTIFICAÇÃO�DIGITAL�

INFORMAÇÕES
47 3367-1985

certificacao@secovi-sc.com.br 

Rua 3.160, nº 533, 1º andar | Centro

Balneário Camboriú/SC

Segurança

Garantia�de�autenticidade

Confidencialidade

Integridade�às�informações�eletrônicas

Melhor�custo�x�benefício�da�região

Adquira�a�sua�

no�Secovi/SC

Certificação�Digital�
para�todos�os�setores!


