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EDITORIAL

PERSPECTIVAS
PARA 2016
O setor da construção civil é
um dos mais relevantes da economia
brasileira e sua atuação tem impacto direto nas cidades e na vida de
todos. A principal função do setor é
o desenvolvimento, abrir caminhos
para o progresso. Logo, a constru-

A principal função
do setor é o
desenvolvimento,
abrir caminhos para o
progresso.
André Montenegro de Holanda

ção civil integra ideias, projeto, orçamento, planejamento, execução,
manutenção e restauração, com o
desafio também de utilizar práticas
sustentáveis.
Para conseguirmos isso com
maior qualidade, a união é um fator

fundamental. O associativismo busca a junção de pessoas em prol das
mesmas metas, de forma organizada.
Sabemos que as decisões do
Governo Federal já impactaram bastante o setor da construção civil.
Nossa expectativa é que medidas
econômicas sejam tomadas de forma a garantir o crescimento do setor,
ao andamento dos projetos, a manutenção dos postos de trabalho e a
geração de riquezas.
Desta forma, iniciamos 2016
com as energias renovadas para
mais um ano de trabalho. Com quase 600 empresas associadas, somos o segundo Sindicato do Brasil
em número de associados, perdemos apenas para o Paraná. Esta
participação é o que garante a força do setor para buscar soluções e
possibilitar o crescimento.

Presidente do Sindicato das
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ÚLTIMAS

88º ENCONTRO NACIONAL DA LEI DE INSPEÇÃO PREDIAL
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO É ADIADA

REAJUSTE
NO IPTU

O 88º Encontro Nacional da
Indústria da Construção (Enic) será
realizado de 11 a 13 de maio, em Foz
do Iguaçu, no Recanto das Cataratas Resort. Promovido pela Câmara
Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), em parceria com o Sindicato
da Indústria da Construção Civil do
Oeste do Paraná (Sinduscon-Oeste/
PR), o evento deste ano tem como
tema “O Futuro Nós Construímos”
e deverá reunir cerca de 2 mil participantes, entre autoridades, empresários e agentes financeiros. Representantes da construção civil do
Paraguai já confirmaram presença
no encontro, trazendo as experiências do país. As inscrições podem
ser efetuadas através do site oficial
(www.enic.org.br).

A Prefeitura de Fortaleza divulgou
o valor do reajuste do IPTU: 10,7%. A
elevação corresponde à inflação sem
aumento das alíquotas pelo segundo
ano consecutivo. O Município espera
arrecadar R$ 350 milhões neste ano,
um incremento total de 9,7% em relação ao que foi coletado em todo o ano
passado. Para facilitar o pagamento, a
Prefeitura irá repetir a adoção de três
faixas de desconto para a quitação do
valor na cota única. Seguindo o mesmo
modelo do ano passado, os contribuintes que liquidaram a dívida até dia 5 de
fevereiro tiveram 10% de desconto; já
quem pretende quitar até 7 de março,
terá 7,5%; e até 7 de abril, 5%. Os valores para consulta e a emissão dos boletos já estão disponíveis no site da Sefin:
www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/.

As fiscalizações de prédios residenciais e edificações com base
na Lei de Inspeção Predial (Lei
9.913/2012), marcadas, a princípio,
para começarem neste mês em toda
a Capital, foram adiadas. Por conta
de erros no texto do decreto que regulamentou a legislação em 2015, as
vistorias da Agência de Fiscalização
de Fortaleza (Agefis) e a aplicação de
multas aos imóveis que não possuírem o Certificado de Inspeção Predial
(CIP) só deverão ocorrer a partir de
abril. Até lá, para conscientizar sobre
a necessidade de adequação, o órgão
continuará realizando visitas técnicas
educativas, que já abordaram cerca
de 2.500 propriedades na cidade.
Com isso, os imóveis da Capital terão
mais três meses para obter o CIP.
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VOCÊ SABIA QUE...

AS VIGAS PODEM REDUZIR EM ATÉ 25% O USO
DE CONCRETO E AÇO EM SUA ESTRUTURA?
No entanto elas são um grande
problema durante a execução, já que exigem
mão de obra especializada e alto consumo de
madeira. A fim de aumentar a economia de
material e mão de obra, a Impacto já possui
a fôrma plástica para vigas. Agora suas vigas
podem ser executadas com mais agilidade
e eficiência, além de contribuir com o meio
ambiente.

PROTENSÃO

Uma empresa apoiada pela:

SISTEMA DE FÔRMAS
CANTEIROS SUSTENTÁVEIS

i m p a c t o p r o t e n s a o . c o m . b r

ARTIGO JURÍDICO

Mercado imobiliário e a
rescisão extrajudicial
Com a configuração do cenário
de crise, um dos problemas que preocupam as construtoras e incorporadoras é o crescimento da inadimplência
dos consumidores e, por consequência, o longo e espinhoso caminho para
retomada do imóvel, com a rescisão
das promessas de compra e venda por
descumprimento contratual do cliente.
É importante destacar que os
contratos em geral sempre puderam
ser rescindidos extrajudicialmente,
quando presente a chamada cláusula resolutória expressa que prevê a
rescisão em caso de inadimplemento
contratual (art. 474 do Código Civil).
Essa regra, entretanto, não vinha
sendo aplicada aos contratos que tivessem por objeto a promessa de compra
e venda de bem imóvel, em razão, sobretudo, da total falta de clareza existente na redação original do art. 1º do
Decreto Lei nº 745/69. O referido artigo,
que trata da promessa de compra e
venda de imóveis não loteados, apesar de indicar a necessidade de prévia
notificação do devedor inadimplente e
concessão de novo prazo para paga-

Emília Belo
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mento de dívida inadimplida, não apontava as consequências decorrentes do
não pagamento do saldo devedor após
o prazo previsto na notificação.
Isto não impedirá que o consumidor que se sentir lesado ajuíze
ação questionando alguma falha no
procedimento.
Esta falta de clareza acabou por
balizar a jurisprudência dos tribunais do
país. Nesse passo, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) vinha firmando entendimento no sentido de, mesmo estando
o consumidor inadimplente, ser imprescindível a prévia manifestação judicial na
hipótese de rescisão de compromisso
de compra e venda de imóvel para que
seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade
de observância do princípio da “boa fé”
objetiva a nortear os contratos (AgRg no
REsp 1337902/BA, DJe 14/03/2013).
Desta forma, se o empreendedor decidisse rescindir um contrato
de forma extrajudicial, sem o ajuizamento da ação competente, mesmo
estando caracterizada a inadimplên-

Rafael Accioly

cia do consumidor, poderia ser surpreendido com decisão judicial desfavorável, entendendo que a rescisão
teria se operado de forma indevida,
majorando, assim, o prejuízo já advindo da inadimplência do cliente.
Este entendimento deixava o setor
imobiliário bastante vulnerável. Imagine se o custo financeiro decorrente da
inadimplência de alguns clientes, cujas
unidades (mesmo tendo havido o pagamento de apenas um pequeno valor de
sinal) somente poderiam ser retomadas
pela incorporadora e novamente alienadas após a propositura de uma ação
judicial, a qual muitas vezes dura anos.
No entanto, a Lei Federal nº
13.097/2015, que passou a ter vigência em 20 de fevereiro de 2015,
modificou esta realidade, através da
alteração da redação do art. 1º do
DecretoLei nº 745/69. A nova legislação permite, de forma expressa e sem
espaço para dúvidas, que um contrato
de promessa de compra e venda possa ser rescindido de pleno direito, ou
seja, extrajudicialmente, quando presente a cláusula resolutiva expressa.

Emília Belo e Rafael
Accioly são, respectivamente, sóciotitular da área de direito imobiliário do Queiroz Cavalcanti Advocacia e mestre em
Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa; sóciocoordenador da área de direito imobiliário
da mesma banca, pós-graduado
no L.L.M. em Direito Corporativo
pelo Ibemec.direito, ou seja,
extrajudicialmente, quando
presente a cláusula resolutiva expressa.

DESBUROCRATIZAÇÃO

FORTALEZA
ONLINE

5

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E
ISENÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL PODEM SER
EMITIDOS PELA INTERNET
A partir deste mês, o pedido de
alvará de construção e isenção de
licença ambiental, para edificações
em Fortaleza, deverão ser emitidos
pela internet, não sendo mais possível o atendimento presencial na
sede da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA),
órgão licenciador.
O novo serviço eletrônico, que
já está disponível desde dezembro
de 2015, é válido para residências
unifamiliares de qualquer porte,
comércios ou serviços com área
de até 750 m², e tem como objetivo reduzir a burocracia para quem

deseja construir na Capital. A iniciativa é inovadora e vale apenas para
imóveis que não estiverem em área
de localização do Comando Aéreo
Regional (Comar).
Com a facilidade, o tempo
gasto para conseguir a isenção do
licenciamento ambiental fica em
torno de 5 minutos preenchendo
os formulários online, e o alvará
de construção que antes demorava aproximadamente 50 dias úteis,
passa a ser emitido em 48 horas. A
titular da Seuma, Águeda Muniz, assegura que a facilidade no serviço
não significa menos exigência na

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO AUTOMÁTICO
Somente os projetos de construção de residências
unifamiliares de qualquer porte, comércios ou serviços
com até 750 m² podem emitir o alvará automático:
1.
O requerente deve acessar o site da Seuma
(www.fortaleza.ce.gov.br/seuma), se cadastrar no sistema
e preencher as informações solicitadas;
2. Após logar-se no sistema, o requerente deve fazer
a consulta prévia de adequabilidade locacional;
3. Em seguida é solicitada a identificação dos profissionais responsáveis pelos projetos e construção, que também devem estar cadastrados no sistema, e devidamente
habilitados em seus conselhos;
4. Após informados os profissionais, é hora de incluir
os dados técnicos, como indicadores urbanos e informações sobre tratamento de esgoto, por exemplo.
5. Com o preenchimento dos dados técnicos é necessário fazer o upload da documentação e projetos, que
precisam atender às normas vigentes na lei municipal;
6. Por fim, é necessário pagar uma taxa (que varia
de acordo com a área) e ter confirmada a participação dos
profissionais responsáveis.

fiscalização. “A fiscalização já é e
será ainda mais intensificada”, garante a secretária.
Em ambas as solicitações, a
emissão do documento é realizada
após uma consulta prévia da adequabilidade locacional, para verificar
se a finalidade da construção é compatível com o endereço. Além disso,
é preciso identificar os profissionais
responsáveis, com o preenchimento de dados técnicos e uploads da
documentação que deve atender às
normas urbanísticas vigentes. Se for
verificada alguma irregularidade, o
processo será indeferido pelo órgão.

ISENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
A isenção de licença ambiental é concedida às atividades que não constam no anexo 1 da Lei 0208/2015,
que as classifica de acordo com o potencial poluidor
degradador. Além disso, é necessário que os processos produtivos não gerem influentes industriais, poluentes atmosféricos e não façam uso de caldeira.
1. O requerente deve acessar o site da Seuma
(www.fortaleza.ce.gov.br/seuma), se cadastrar no sistema e preencher as informações solicitadas;
2. Fazer a consulta prévia de adequabilidade locacional, a fim de verificar se a atividade é compatível
com o endereço informado;
3. É necessário preencher um questionário ambiental para verificar o impacto da atividade e declarar
que as informações prestadas são verídicas, sob pena
da Lei Federal nº 9.605/1998 e artigo 82 do Decreto
Federal nº 6.514/2008;
4. Caso a atividade esteja de acordo com os critérios da legislação, será emitido um documento alegando que a mesa não é passível de licenciamento ambiental por não ser potencialmente poluidora.

BALANÇO 2015

PARTICIPAÇÃO ATIVA
SINDUSCON-CE COMEMORA ATUAÇÃO POSITIVA EM 2015
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Durante todo o ano de 2015 o Sinduscon-CE buscou atuar e fortalecer
relacionamento com representantes
dos âmbitos federal, estadual e municipal, trazendo soluções para entraves
ou necessidades do setor.
A entidade estabeleceu parcerias ou iniciou discussões sobre
assuntos relevantes, junto a órgãos
como a Cagece, Secretaria Municipal
de Urbanismo e Meio Ambiente, Secretarias Municipais de Finanças dos
municípios, dentre outras. Para isso,
comissões como a da indústria imobiliária, de obras públicas, de relações
trabalhistas, MCMV, sustentabilidade,

construção pesada e missões técnicas, atuaram de forma intensa para o
desenvolvimento do setor.
Ao longo de 2015, aconteceram
reuniões mensais da Comissão da Indústria Imobiliária, totalizando 12 encontros anuais, com média de 35 participantes em cada edição e contaram
com a participação de órgãos como
a SEUMA, SEINF, CEF, Secretaria de
Conservação, Secretaria Executiva do
Decon, entre outros.
O Sinduscon-CE também participou ativamente do Conselho Municipal
do Meio Ambiente (Comam), do Comitê Permanente de Discussão do Plano

Diretor (CPPD), foi incluído nas discussões do Fórum Permanente de Demarcação do Parque do Cocó, participou
mensalmente dos comitês da CBIC,
revisões de projetos de lei, entrevistas
e discussões importantes sobre temas
relevantes ao setor. O sindicato ainda
fechou o ano com a maior comitiva participante do ENIC 2015 e realizou 02
missões internacionais e 03 missões
nacionais, além de inúmeras visitas técnicas a obras de referência no Estado.
Veja o que desenvolvemos em
nossos programas durante o ano de
2015:

PQVC 2015

PROJETO RECONSTRUIR

CAFÉ NA CICLOVIA

O Programa Qualidade de Vida na
Construção (PQVC), idealizado pelo Sinduscon-CE, encerrou o ano de 2015 beneficiando mais de 12 mil trabalhadores,
através da realização de 169 oficinas
nos canteiros de obras de 40 empresas
associadas. Durante a 9ª do Dia Nacional da Construção Social, mais de 4 mil
trabalhadores da construção civil e seus
familiares tiveram acesso a serviços gratuitos de saúde, cidadania e lazer. Na
ocasião, aconteceu a final da Copa da
Construção, evento esportivo que envolveu diretamente 1000 operários atletas,
divididos em 50 times e teve como equipe vencedora a Sert Engenharia.

O Projeto Reconstruir, iniciativa
que permite a contratação de apenados para trabalharem em canteiros
de obras, abrindo a possibilidade de
ingresso no mercado de trabalho, já
conta com a adesão de 22 empresas
associadas ao Sinduscon-CE.
Atualmente são 49 funcionários
contratados, além de um cadastro de
reserva com 68 pessoas já acompanhadas socialmente que aguardam
vaga. O projeto é resultado de parceria do TJCE, por meio das Varas de
Execuções Penais da Comarca de
Fortaleza, com o Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon).
O projeto ganhou o Prêmio Nacional de Responsabilidade Social,
promovido pela CBIC.

A 2ª edição do Café na Ciclovia,
evento realizado em 5 de Novembro
e patrocinado pelo Sinduscon-CE,
reuniu mais de 400 participantes. Os
ciclistas que frequentam a ciclovia da
Av. Washington Soares receberam um
kit com cartilha, camisa, colete refletivo e lanche, além de ações educativas
sobre cuidados durante o percurso.
O projeto visa levar aos ciclistas
e operários da construção civil, que
se deslocam ao trabalho com esse
meio de transporte, as informações
necessárias para as boas práticas
no trânsito. Em 2016, está prevista a
realização de duas edições.

André Montenegro de Holanda, Presidente do Sinduscon-CE, Luciana Teixeira de
Souza e Cézar Belmino Barbosa Evangelista, titulares da 2ª e 3ª Vara de
Execução Penal da Capital, recebem
de Antônio Carlos Magalhães Neto,
prefeito de Salvador-BA, o Prêmio
CBIC de Responsabilidade Social
na Categoria Entidade.
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UNICONSTRUIR

PROGRAMA OBRA SEGURA

PROGRAMA INCORPORAR

Em 2015, a Universidade Corporativa do Sinduscon-CE (Uniconstruir) reformulou a sua grade
de cursos com foco em três pilares:
estratégico, tático e operacional. No
último ano, foram realizadas mais
de 30 capacitações voltadas para o
profissional de mercado. Para atender a demanda, a Uniconstruir está
sediada em novas instalações - localizada à Rua Tomás Acioli, 840 –
Dionísio Torres / 6º andar - e conta
agora com um amplo espaço com
3 salas de aulas. A iniciativa possui
um calendário anual e convênio com
diversas instituições, chancelando e
garantindo a excelência dos cursos
ofertados.

Criado em 2012, o Programa
Obra Segura tem como objetivo minimizar os fatores de risco para os
acidentes e estimular as ações preventivas voltadas à segurança no ambiente de trabalho. O Sinduscon-CE
oferece, sem custo para a empresa
associada, a oportunidade de ter um
diagnóstico da real situação da Saúde e Segurança no Trabalho (SST)
nas suas obras, através de visitas
dos técnicos do SESI. Em 2015, foram realizadas mais de 70 auditorias
de segurança e saúde no trabalho
dentro dos canteiros de obra.

Até o final de 2015, cerca de
280 empreendimentos e mais de 80
empresas já haviam aderido ao “Selo
Juridicamente Perfeito”. Lançado pelo
Sinduscon-CE, através do “Programa
Incorporar”, o selo visa alertar o consumidor sobre a importância de verificar
a existência do Registro de Incorporação (RI) antes de adquirir um imóvel
na planta e incentivar os construtores
e incorporadores a trabalharem dentro
da lei. A adesão ao selo é facultada às
construtoras associadas ao Sinduscon-CE. A lista dos empreendimentos que
fazem parte do programa fica disponível no link: www.sindusconce.com.br/ri.

IMÓVEIS

MERCADO
DE CASAS
OPÇÕES PARA
QUEM QUER MAIS
PRIVACIDADE

Mais espaço e privacidade
são alguns dos principais atrativos
para quem prefere morar em uma
casa, ao invés de um apartamento.
Nesse tipo de moradia há um espaço maior para criar plantas ou ter
animais de estimação. Além disso,
também não é preciso pagar condomínio, gasto que muitas vezes
pesa no bolso da família.
Para quem se preocupa com a
segurança e, mesmo assim, pretende
morar em uma casa, uma alternativa
é comprar um imóvel em um condomínio horizontal fechado.
Esse tipo de empreendimento
traz a segurança dos apartamentos,
com o espaço e a privacidade de
morar em uma casa. Em Fortaleza,
as áreas de destaque para este tipo
de imóvel se concentram principalmente no que ficou conhecido
como região sul da cidade – em
bairros como Água Fria, Cidade dos Funcionários, Sa-
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piranga e Edson Queiroz. A Região
Metropolitana também se sobressai
neste mercado.
De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Corretores
de Imóveis do Estado do Ceará
(Sindimóveis), Robson Bizarria, a
Região Metropolitana é uma tendência, em virtude da crescente facilidade de acesso.
É com este tipo de empreendimento que construtoras buscam
investir no Eusébio, região onde

“Contamos com segurança
armada e portaria 24h,
áreas verdes e de lazer
com piscinas, amplo
espaço para caminhadas e
pedaladas ao ar livre”.

Alisson Mendes
gerente de marketing.

há variedade de serviços em ascensão como shoppings, escolas e
supermercados, além de infraestrutura de acesso. Além do Eusébio,
a cidade de Aquiraz (a 35 km de
Fortaleza), Maracanaú (33km) e Pacajus (50km) também recebem a
atenção das construtoras, por causa da progressiva industrialização
e oferta de serviços.
Este foi o caso do Alisson Mendes, 28, gerente de marketing, que
mora há um ano no Condomínio Jardim das Serras na cidade de Maracanaú. Ele optou por condomínio
fechado por conta da localização,
segurança e qualidade de vida.
“Contamos com segurança armada
e portaria 24h, áreas verdes e de lazer com piscinas, amplo espaço para
caminhadas e pedaladas ao ar livre”.
A facilidade de acesso a Fortaleza
e o preço menor por um imóvel com
maior espaço foram outros fatores
que contribuíram para a aquisição.
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VANTAGENS:
PRIVACIDADE – A distância

entre as casas costuma ser maior
que entre os apartamentos, além

de não haver preocupação com
ruídos acima ou abaixo do seu imóvel. Num condomínio, também há
vantagens de se evitar visitas inconvenientes, como ambulantes e
oportunistas.

SEGURANÇA – Assim como
nos condomínios verticais, os horizontais costumam contar com estrutura de segurança: câmeras de
monitoramento, portaria 24h, segurança armada, cerca elétrica, ronda
noturna, entre outros recursos.
LAZER – As construtoras investem em equipamentos de lazer

nas áreas comuns do condomínio
horizontal, o que sairia caro e exigiria bastante espaço numa casa
individual.
ESPAÇO – Pelo mesmo preço, compra-se uma casa com área
privativa maior que a de um apartamento.

IMPOSTOS

IPTU E ITBI:
O QUE MUDA
EM 2016?

A Prefeitura Municipal de Fortaleza divulgou, no dia 6 de Janeiro, o
valor de reajuste para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) e suas possibilidades
de desconto. O aumento no IPTU
2016 é de 10,71%. De acordo com
o Secretário de Finanças do Município, Fernando Marinho, o reajuste foi
definido com base na inflação (IPCA)
e não há nenhum ganho real na arrecadação.
Assim como em 2015, contribuintes têm descontos de 10%, 7,5%
e 5% para pagamentos em parcela
única de acordo com os vencimentos estabelecidos pela Secretaria de
Finanças do Município (SEFIN): 5 de
Fevereiro, 7 de março e 7 de abril,
respectivamente. Só terão direito
ao desconto contribuintes sem
dívidas ativas com o municí-
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pio. A consulta do IPTU 2016 e retirada dos boletos podem ser realizados
pelo site da SEFIN (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).
O tributo pode ser pago pela
opção de parcelamento em até 11
vezes com parcelas mínimas de
R$50,00. O interessado em contestar
o valor do IPTU cobrado tem até o dia
11 de março para fazê-lo.
A SEFIN também estabelece
casos de isenção integral do IPTU
para imóveis e moradores nos seguintes perfis: imóvel locado ou
cedido a órgão público municipal,
imóvel locado ou cedido a templo
religioso, sede de clube social, associação de moradores, aposentado e pensionista, ex-combatente,
empregado público municipal, pessoa inválida e pessoa órfã menor de
pai e mãe.

Mesmo com o reajuste dentro
da inflação, Fernando Marinho lembra que imóveis que passaram por
atualização cadastral podem receber
reajuste acima desse valor. É o caso,
por exemplo, de imóveis que mudaram sua classificação de residencial
para comercial ou o tipo expansão
de área. O Secretário espera que a
próxima atualização cadastral seja
realizada em 2017.

Pagamento parcela única

DESCONTO X VENCIMENTO

10%
7,5%
5%

7 de Fevereiro
7 de Março
7 de Abril
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ITBI

No caso do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),
não houve mudança por parte da
SEFIN na alíquota, que é atualmente
de 3% sobre o valor de mercado do
imóvel. O recolhimento é realizado no
momento da compra/venda do imóvel
sendo de responsabilidade do comprador, mas também pode ser pago
por quem vende o imóvel.

Para pessoas que realizam
financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) o proprietário paga 0,5% sobre o valor
financiado com recursos do SFH e
2% sobre o valor não financiado.
No caso de pagamento antecipado
à lavratura do instrumento que servir de base para o cálculo do ITBI,
a alíquota é de 2%.

Há casos de isenção no ITBI
para: Servidor público ativo ou inativo da administração direta, ex-combatente da segunda guerra
mundial, contribuinte identificado
na faixa de pobreza (renda bruta até três salários mínimos) cujo
valor de avaliação do imóvel seja
inferior a R$ 45.000 (quarenta e
cinco mil reais).

Para solicitar a avaliação de ITBI pela SEFIN de Fortaleza é necessário o
encaminhamento das seguintes informações ao órgão:
Autorização ou Procuração, caso esteja abrindo o processo através de terceiro (ex: despachante);
Formulário de Declaração do ITBI, devidamente preenchido sem borrões, rasuras, erros ou entrelinhas;
Informar número de telefone para contato, caso seja necessário;
Xerox do CPF ou do CNPJ (dentro do prazo de validade) e da identidade (RG) do(s) transmitente(s), autenticadas em Cartório;
Xerox do CPF ou do CNPJ (dentro do prazo de validade) e da identidade (RG) do(s) adquirente(s), autenticadas em Cartório;
Xerox do comprovante de endereço do(s) adquirente(s), quando o imóvel adquirido for terreno. Não precisa estar autenticada;
Xerox do CPF e da identidade (RG) do pai ou da mãe, quando o(s) adquirente(s) (comprador(es)) for menor, autenticadas em Cartório;
Xerox da certidão de casamento, se casado, autenticada em Cartório;
Xerox da matrícula do imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, com prazo de
validade de, no máximo, 3 (três) meses da data de sua expedição, autenticada em Cartório;
Xerox do instrumento público ou particular que deu causa ao fato gerador do ITBI (se for o caso), autenticada em Cartório;
Informação do Agente Financeiro, no Formulário de Declaração do ITBI (carimbo no verso), caso o imóvel
seja financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH, com firma reconhecida.

SEGURANÇA PREDIAL

VISTORIA TÉCNICA
DE IMÓVEIS É PARA
PROFISSIONAIS
O TRABALHO DE
ENGENHEIROS E
ARQUITETOS PARA
IDENTIFICAR PROBLEMAS
OU VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
PODE GARANTIR A
SEGURANÇA PREDIAL
Quando seu imóvel apresenta um
problema na estrutura física, elétrico
ou hidráulico, o que você costuma fazer? Contrata um profissional habilitado
para tal serviço ou chama aquele conhecido que sempre “quebra o galho”?
Se você não tem o hábito de contar com os trabalhos de engenheiros ou
arquitetos, saiba que, contratar leigos
no assunto, pode colocar o seu imóvel
em risco, uma vez que a simples rachadura da parede, que aparentemente

necessita apenas de um reboco, pode,
na verdade, indicar um problema estrutural. Neste caso, somente um olhar
técnico poderá identificar possíveis
danos a serem causados no imóvel e
indicar o reparo adequado.
O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Ceará (Crea-CE), Victor Frota Pinto, afirma que o uso de materiais inadequados também podem prejudicar a estrutura predial. “O risco para o imóvel é na

quase totalidade dos casos o emprego
de materiais e/ou processos construtivos e soluções inadequadas para o
problema a ser resolvido. Para quem
contrata obra ou serviço executado de
forma ilegal, coloca em risco não somente o seu imóvel, mas pode também
prejudicar os vizinhos”, ressalta.
Quando o assunto é a compra
de um imóvel usado, o presidente
do Crea-CE aconselha a consulta
a um engenheiro com o objetivo de

Victor Frota pinto
Presidente do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará (Crea-CE)

“a Inspeção Predial é um exame clínico
com o objetivo de identificar a saúde
física da edificação”.
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A presença de
profissionais não
habilitados para os
reparos de problemas
prediais, além de
colocar o o imóvel em
risco, não garante
ao proprietário
que o serviço irá
solucionar o caso.

garantir a segurança habitacional.
“É importante, antes de comprar o
imóvel, consultar um engenheiro a
fim de verificar a existência de algo
a ser consertado e garantir a normal
condição de habitabilidade segura.
Além disso, vale também verificar os

vícios de construção decorrentes da
ausência e/ou inadequada manutenção preventiva ou corretiva”, diz.
A presença de profissionais
não habilitados para os reparos de
problemas prediais, além de colocar o imóvel em risco, não garante

ao proprietário que o serviço irá solucionar o caso. Se o dano persistir,
não terá como exigir uma solução
judicial, uma vez que não existe um
laudo de comprovação técnica.

Com esta Lei, torna-se obrigatória a vistoria técnica periódica em
residências multifamiliares, ou seja,
prédio de apartamentos, com três
ou mais pavimentos; edificações
de uso comercial, industrial, institucional, recreativo, educacional,
religioso e de uso misto. Após a
vistoria, o engenheiro ou arquiteto
legalmente habilitado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), emitirá um
laudo atestando as condições de
conservação, estabilidade e segurança da edificação.

Victor Frota Pinto considera que
“a Inspeção Predial é um exame clínico com o objetivo de identificar a
saúde física da edificação”.
Vale destacar que as edificações com menos de 20 anos devem
passar por vistorias técnicas a cada
cinco anos; os prédios com 20 a 30
anos devem ser fiscalizados a cada
três anos e os que estão entre 31 e 50
anos deverão ter um laudo anual. Em
casos de infrações, as multas variam
entre R$ 1.000 e R$ 5.000. As fiscalizações nas edificações serão iniciadas só a partir de Abril de 2016.

Lei de Inspeção Predial
Com o objetivo de oferecer
maior segurança aos habitantes de
edificações públicas ou privadas de
Fortaleza, entrou em vigor, em julho
de 2015, a Lei 9.913, que determina
uma vistoria preventiva nos prédios
da cidade. A Inspeção Predial contempla a análise das edificações por
profissionais habilitados, classificando o grau de risco com relação à segurança dos sistemas construtivos,
tais como estrutura, alvenarias, revestimentos, cobertura, instalações,
equipamentos, entre outros itens que
compõem a obra.

MERCADO IMOBILIÁRIO

SALAS COMERCIAIS.
ALUGAR OU COMPRAR?

O POTENCIAL DE
VALORIZAÇÃO É UM DOS
GRANDES TRUNFOS PARA
QUEM PRETENDE COMPRAR
UMA SALA COMERCIAL
Dilema comum na hora de se adquirir um imóvel, a dúvida entre comprar ou alugar não é exclusiva de
quem procura um espaço residencial. Empreendedores que querem
abrir seu próprio negócio também
padecem do mesmo questionamento, e, muitas vezes, uma análise ou
escolha errada podem gerar sérios
prejuízos ao empreendimento.

O certo é que a opção pela
compra de uma sala comercial,
quando bem pensada e planejada,
pode ser uma ótima opção e, de
quebra, gerar bons lucros no futuro, devido ao potencial de valorização, comum no mercado. Além disso, a localização também pode ser
uma ótima opção para potencializar
o negócio.

Para se pensar na compra de
uma sala comercial, é preciso analisar bastante a situação do seu
empreendimento. Existe capital de
giro para a compra? O uso do dinheiro para este fim será prejudicial à saúde financeira da empresa? Caso as respostas favoreçam
compra, esta opção é a ideal para
o seu negocio.

Fique atento: Vantagens de se comprar uma sala comercial:
· O atual momento favorece a compra deste tipo de imóvel. A grande oferta e as condições convidativas
de pagamento tornam o negócio bastante vantajoso;
· O valor da parcela do imóvel é, muitas vezes, semelhante ao da mensalidade do aluguel. A vantagem
é que, ao final, o imóvel torna-se seu;
· Os investimentos feitos no imóvel, como benfeitorias, não serão considerados perdidos após o fim
do contrato, como acontece com o aluguel;
· Imóveis adquiridos através da compra podem gerar bons lucros devido ao potencial de valorização,
algo comum no ramo imobiliário.
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o valor da parcela de um espaço como este
é, muitas vezes, praticamente igual ao valor do
aluguel. A diferença, obviamente, é que, ao final das
prestações, você torna-se dono do imóvel.

Comprar uma sala
comercial pode gerar
lucros com valorização
O potencial de valorização do
imóvel é um dos grandes trunfos
para quem pretende comprar uma
sala comercial. O metro quadrado
de um imóvel comercial é mais valorizado que o de um imóvel residencial.
A diferença varia de 10% a 40% do
valor. Isso acontece pela necessidade de mais equipamentos, como elevadores, e espaços, como áreas comuns. Além disso, o próprio mercado
exige algumas especificidades que
influenciam no preço, como a necessidade destas salas se situarem em
áreas comerciais, uma exigência que
não existe para prédios residenciais.

Caso haja a necessidade futura de
se desfazer destas salas comerciais,
o negócio pode gerar um bom lucro
ao proprietário, já que a valorização é
algo comum no mercado imobiliário.
Um empreendimento comercial
também conta com uma infraestrutura importante de apoio para as
empresas: estacionamento, portaria,
vigilância eletrônica, além de outros
diferenciais dependendo do edifício.
Outra vantagem considerável da
compra de uma sala comercial é que
o proprietário fica isento de custos
operacionais, como o pagamento de
aluguel, por exemplo. Além disso, os
investimentos feitos no imóvel são benfeitorias para o seu próprio patrimônio,
diferente do aluguel, onde, após o término do contrato, todo o dinheiro investido será considerado perdido.
E para quem pretende comprar
uma sala comercial o momento é
favorável. A grande oferta de es-

paços desse tipo e as condições
convidativas para o seu pagamento
são vantagens que tornam este tipo
de negócio bastante atrativo.
O aluguel de salas comerciais
também é uma opção, entretanto pode não ser a melhor escolha
para o atual momento. Isto porque
o valor da parcela de um espaço
como este é, muitas vezes, praticamente igual ao valor do aluguel.
A diferença, obviamente, é que, ao
final das prestações, você torna-se
dono do imóvel, o que não acontece no caso do aluguel.
Mas é sempre bom lembrar
que é preciso estar preparado para
este tipo de investimento. Caso a
empresa possua capital e estrutura, o momento é maravilhoso para
fazer a aquisição e as chances
deste negócio ainda render bons
frutos com a valorização futura são
enormes.

Quem faz a diferença
nos seus negócios
está dentro da sua empresa.
Cuide do seu trabalhador.
O Sinduscon-CE oferece ações gratuitas de saúde,
cidadania, educação e lazer aos trabalhadores dentro dos
canteiros de obras.
A construtora não tem custo algum, ganha produtividade e
estreita o relacionamento com o colaborador.
Construtor, conte com o Sinduscon para cuidar do seu
parceiro mais precioso.

Para mais informações, entre em contato
através do e-mail:
sustentabilidade@sindusconce.com.br

Ginástica Laboral

Motivação

Circuito Saúde

Higiene pessoal

OlimpíadaS da VIDA. Uma iniciativa em que todos ganham.
Realização:

Patrocínio:

