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PROFISSÃO REGULAMENTADA

Neste 27 de agosto de 2012 a
categoria dos corretores de imóveis
no Brasil comemora os 50 anos da
regulamentação da profissão.
A data marca o Dia Nacional do
Corretor de Imóveis. Já em 1981, o
colibri foi eleito símbolo da profissão,
porque assim como o profissional da
corretagem de imóveis,o pássaro luta
habilmente pela sua sobrevivência.

Parabéns profissionais
catarinenses!!!

Corretor de Imóveis
Você Sonha
Ele Realiza

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO:
Convênios e Benefícios
Representatividade por todo
Estado
Cursos de Avaliação de Imóveis
Registros do primeiro semestre
Tabela de honorários

Corretor de Imóveis Catarinense,
Em 2010, nós sediamos aqui em Santa Catarina a última edição do CONACI. O evento foi bastante prestigiado
por nossos colegas de São Paulo que, neste ano, têm a honra de sediar o maior evento nacional de nossa
categoria. Vamos retribuir a presença e aproveitar o momento de aperfeiçoamento profissional e
networking. Entre em contato com o Sindimóveis-SC ou acesse o site do www.conaci.com.br para garantir
sua participação.

CONVÊNIOS & BENEFÍCIOS...
Saúde

Serviços

Unimed - Uniflex
Associados têm até 40% de
desconto no valor dos planos.
Acesso à rede Usimed de farmácias. Inclusões na sede do
Sindicato.

Mongeral
Seguros e Previdência
www.mongeral.com.br
Mantenha o seu atual padrão
de vida na aposentadoria.
Contato: gerente comercial
Taís (48) 3028 3150

Uniodonto - www.uniodonto-sc.com.br
Inclusão na sede do
Sindicato. Apenas R$ 32,00
mensais, podendo chegar a
R$ 27,00 mensais.
Centro Médico
Florianópolis Clínicas
(48) 3952 4000 www.florianopolisclinicas.com.br
Desconto no valor da consulta. Solicitar carteirinha da Clínica no Sindicato. R$ 20,00
por usuário.
Convênio Odontológico Dra. Neide Bruning
Descontos de 10 a 40% à vista, ou parcelado em até 6 vezes. Cadastros pelo site
www.neidebruning.com.br

Educação
Unisindimóveis-SC - em parceria com instituições de ensino superior, o Sindicato
viabiliza cursos para formação
e especialização profissional,
entre eles o curso de Avaliação de Imóveis.
Faculdade Decisão - 20%
de desconto em Cursos de Administração de Empresas;
Marketing; Comércio Exterior
e Gestão de Empreendimentos Turísticos.(48) 3229 2500
www.decisaococ.com.br

Lazer e hospedagem
Sesc & Sindimóveis-SC
Acesso aos benefícios que o
Sesc oferece em suas unidades em todo Estado.
Visite: www.sesc-sc.com.br
Hotel Faial / Florianópolis
Desconto de 30% (48) 32252766 - www.hotelfaial.com.br
Cecomtur Executive Hotel
Desconto de 15%
(48) 2107-8800 - Florianópolis
www.cecomturhotel.com.br
Ravena Cassino Hotel
Desconto de 30%
(48) 3647-0450 - Laguna
www.ravenacassinohotel.com.br

Advocacia Trabalhista
Consultoria prestada pelos advogados Élio Avelino da Silva,
Katia Regina Silva e Kely
Cristina Silva.
Contatos (48) 3223-2614;e-mail
eliojurisconsultoria@terra.com.br
Flex Pro Sistemas
Desenvolvimento de sistemas
de gerenciamento exclusivos
para o setor imobiliário.
Informações (49) 3622 8784,
pelo site www.flexpro.com.br.
CDL/Florianópolis
Associados do Sindimóveis-SC
têm acesso aos dados do SPC
- Serviço de Proteção ao Crédito.
Escritório Virtual
Espaço equipado na sede do
Sindicato reservado para os
associados realizarem reuniões e encontros com clientes.
Aberto de 2ª à 6ª feiras, das 9
às 18 horas. Agendar: (48)
3222-3580 / 0800 600 3580
Clube do Imóvel
Divulgue seus imóveis no jornal Notícias do Dia. Contatos:
Eduardo Polydoro (48) 3348
9918 / 8834 8151 / 9619 0267
eduardo@noticiasdodia.com.br
Bradesco
Parceria garante comissão sobre contratos de financiamento imobiliário que recomendarem ao banco. Informações no
Sindicato.

Profissionalização
Instituto Eneagrama
(48) 3225-9999
Centro Integrado Empresa
Escola - www.cieesc.org.br
(48)3222-6547
Detalhes de todos os
convênios em nosso site
em “Benefícios”. Na “Área
Restrita” - somente para
associados - modelos de
contratos, Diário das Leis,
dentre outros. Solicitar senha.

REPRESENTATIVIDADE: delegados regiona
próximo dos profissionais
O delegados do SindimóveisSC atendem os corretores de
imóveis de sua área de
abrangência e buscam benefícios locais aos profissionais
pela efetivação de convênios
locais com parceiros regionais.
Região de Araranguá
Delegado: Pierre Cardoso de
Oliveira. Contatos: (48) 34372788 ou 9985.0047; email:
coseval@coseval.com.br
Abrangência:
Araranguá - Balneário Arroio do
Silva - Balneário Gaivota Cocal do Sul - Criciúma - Ermo
- Forquilinha - Içara - Jacinto
Machado - Maracajá - Meleiro Morro da Fumaça - Morro
Grande - Nova Veneza - Passo
de Torres - Praia Grande Sangão - Santa Rosa do Sul São João do Sul - Siderópolis Sombrio - Timbé do Sul - Turvo
Região de Balneário Camboriú
Delegado: Décio Bez Batti
Lopes. Contatos: (47) 32641010 ou 9983.5104; email:
decioimoveis@decioimoveis.com
Abrangência: Balneário Camboriú - Camboriú
Região de Blumenau
Delegada: Soraia Vasselai
(47) 3323.3221ou 9982.5808
soraia@imoveisportal.com
Abrangência: Bendito Novo Blumenau - Doutor Pedrinho Gaspar - Ilhota - Indaial Pomerode - Rio do Cedros Rodeio - Timbó
Região de Brusque
Delegado: Horst Heinig
(47) 3351.3363 ou 9983.3604
email: otti@terra.com.br
Abrangência: Botuverá Brusque - Canelinha - Guabiruba - Leoberto Leal - Major
Gercino - Nova Trento - São
João Batista
Região de Chapecó
Delegado: Carlos Eduardo
Chemin. Contatos: (49)
3328.0700 ou email:
ceachemin@yahoo.com.br
Abrangência: Águas de Chapecó - Águas Frias - Caibi Caxambu do Sul - Chapecó Coronel Freitas - Cunhataí Cunha Porá - Guatambu - Ita Maravilha - Modelo - Nova
Erechim - Nova Itaberaba Paial - Palmitos - Pinhalzinho Planalto Alegre - São Carlos Saudades -Seara

Região de Curitibanos
Delegado: Laucir Roberto
Scopel
(49) 3241-3436 ou 9101.4017
robertoscopel@yahoo.com.br
Abrangência: Abdon Batista Brunópolis - Campos Novos Celso Ramos - Correia Pinto Curitibanos - Frei Rogério Lebom Régis - Monte Carlo Ponte Alta - Ponte Alta do Norte São Cristovão do Sul - Santa
Cecília - Vargem
Região de Imbituba
Delegado: Carlos Augusto
Nascimento e Silva
(48) 3355-6045 ou 9943-8969
atendimento@praiadorosaimoveis.com.br
Abrangência: Garopaba –
Imaruí – Imbituba – Laguna –
Paulo Lopes
Região de Itajaí
Delegado: Heitor Soares Rosa
Filho
(47) 3348.8887 ou 9987.4875
heitorvip@terra.com.br
Abrangência:
Itajaí - Navegantes - Penha
Região de Itapema
Delegado: Anderson Nelso
Scandolara
(47) 33680186 ou 99673752
anderson@andersoncimoveis.com.br
Abrangência: Bombinhas Governador Celso Ramos Itapema - Porto Belo - Tijucas
Região de Jaraguá do Sul
Delegado: Vilson Rodrigues
Silveira. Contatos: (47) 33712357 ou 9135-8062; email:
vilson@parcimoveis.com.br
Abrangência: Corupá - Guaramirim - Jaraguá do Sul - Massaranduba - São João do
Itaperiú - Shroeder
Região de Joinville
Delegado: Alceu Spader
Contatos: (47) 3028-5397 3441-5399 ou 9901-0749
alceu.spader@gmail.com
Abrangência: Barra Velha Joinville - Luiz Alves – Piçarras São Bento do Sul

regionais pelo Estado para estar mais
ssionais em todas regiões
Região São Francisco do Sul
Delegado:Raphael Yoiti
Yoneoka. Contatos: (47) 34448061 - 8403-9799 e 9172-6966
chinacorretor@terra.com.br
Abrangência: São Francisco do
Sul, Araquari e Balneário Barra
do Sul

Lages
Delegada: Marilena Redivo
(49) 3223 9496/9971 9109
marilenaredivo@bol.com.br
Abrangência: Anita Garibaldi,
Bocaina do Sul, Bom Jardim da
Serra, Bom Retiro, Campo Belo
do Sul, Cerro Negro, Capão
Alto, Lages, Otacílio Costa,
Painel, Palmeira, Rio Rufino,
São Joaquim, São José do
Cerrito, Urubici e Urupema.
Região de Mafra
Delegada: Doris Eugênia
Giese.
Contatos: (47) 3644-2110 e
9996-0208 ou 9956-9467
doris@doriscorretora.cim.br
Abrangência: Bela Vista do
Toldo - Campo Alegre Canoinhas - Irineópolis Itaiópolis - Mafra - Major Vieira Monte Castelo - Papanduva Porto União - Rio Negrinho Santa Terezinha - São Bento do
Sul -Três Barras
Região de Rio do Sul
Delegado: Juliano Ohf Dalfovo
(47) 3525-2510 ou 9968-0984
juliano@imobdalfovo.com.br
Abrangência: Agrolândia Agronômica - Apiúna - Ascurra Atalanta - Aurora - Braço do
Trombudo - Chapadão do
Lageado - Dona Emma Ibirama - Imbuia - Ituporanga José Boiteux - Laurentino Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio - Presidente
Nereu - Rio do Campo - Rio do
Oeste - Rio do Sul - Salete Taió - Trombudo Central - Vidal
Ramos - Vitor Meireles Witmarsum

Região São Miguel do Oeste
Delegado: Davenir José
Gasperin
(49) 3621.1080 ou 9988-9697
davenir@smo.com.br
Abrangência: Anchieta Bandeirante - Barra Bonita Belmonte - Campo Erê Descanso - Dionísio Cerqueira
- Flor do Sertão - Guaraciaba Guarujá do Sul - Iporã do Oeste
- Iraceminha - Itapiranga Mondai - Palma Sola - Paraíso Princesa - Riqueza Romelândia - Saltinho - Santa
Helena - São Bernardino - São
João do Oeste - São José do
Cedro - São Miguel da Boa
Vista - São Miguel do Oeste Sta Terezinha do Progresso Tigrinhos - Tunápolis
Região de Tubarão
Delegado: Clésio Alano de
Carvalho
(48) 3626.5906 ou 9986.5626
clesio@vendimoveis.com.br
Abrangência: Armazém - Braço
do Norte - Capivari de Baixo Grão Pará - Gravatal - Lauro
Muller - Orleans - Pedras
Grandes - Rio Fortuna - São
Ludgero - São Martinho Treviso - Treze de Maio Tubarão e Urussanga
Região de Xaxim
Delegado: Admir Antônio Folle
(49) 3353.6604 e (49)
8405.8406
agape@agapeimoveis.com.br
Abrangência: Abelardo Luz Arvoredo - Bom Jesus - Bom
Jesus do Oeste - Cordilheira
Alta - Coronel Martins - Entre
Rios - Faxinal dos Guedes Formosa do Sul - Galvão Ipuaçú - Irati - Jardinópolis Jupiá - Lageado Grande Marema - Novo Horizonte Ouro Verde - Passos Maia Ponte Cerrada - Quilombo Santiago do Sul - São
Domingos - São Lourenço do
Oeste - Serra Alta - Sul Brasil União do Oeste - Vargeão Xanxerê - Xavantina - Xaxim.

Quer contribuir com a profissão e ser delegado do
Sindimóveis-SC em sua região? Fale com a nossa diretoria!

REGISTROS...
Avaliação de Imóveis
No primeiro semestre deste ano de 2012 o Sindimóveis-SC
já realizou quatro edições do curso de Avaliação Imóveis. O
primeiro curso do ano foi em março em Florianópolis e, nos
meses subsequentes, em Imbituba, Florianópolis e Joinville. A
proposta da diretoria do Sindicato é levar o curso a diferentes
regiões do Estado, a exemplo do ano passado, quando com a
parceria dos delegados regionais da entidade o curso foi realizado em várias cidades catarinenses. O curso de Avaliação de
Imóveis é oferecido pelo Sindicato através da Unisindimóveis a Universidade Corporativa do Corretor de Imóveis. "Em 2012,
entramos para o sexto ano consecutivo realizando este curso
e sempre com muito sucesso. Vamos promovê-lo em diferentes regiões do Estado, sempre que houver interesse dos profissionais", destaca o presidente Antonio Moser.O curso é ministrado pelo renomeado professor João Marcello Diniz, que vai
lançar em breve um livro sobre Avaliação de Imóveis.

Vistoria
O Sindimóveis-SC recebeu as visitas do dr. Luiz Fernando
Pinto Barcellos, vice-presidente de Avaliações Imobiliárias do
COFECI, e da especialista da área de ensino professora Leni
Chiarello Ziliotto. Eles vieram à sede do Sindicato fazer uma
vistoria técnica para a conclusão do processo de
recadastramento no CNAI - Cadastro Nacional de Avaliadores
de Imóveis.O Cadastro Nacional de
Avaliadores Imobiliários é organizado e mantido pelo
Conselho Federal
de Corretores de
Imóveis, a quem
cabe também expedir Certificados
de Registro de
Avaliador Imobiliário para os Corretores de Imóveis nele inscritos.

Terrenos de marinha
Empresários e moradores de São Francisco do Sul participaram no dia 26 de abril de uma palestra sobre terrenos de marinha promovida pelo Sindimóveis-SC no município. O evento foi
solicitado pelo delegado regional do Sindicato em SFS, Raphael
Y. Yoneoka, em função da necessidade de esclarecimento sobre o tema, já que
proprietários de
terrenos situados
próximo à orla
têm sofrido com
restrições impostos pelas autoridades à exploração
econômica de
imóveis.
O
palestrante foi o
advogado Roberto J. Pugliese que destacou que "a União, de
maneira unilateral, contesta títulos de propriedade existentes
há anos, quando não há décadas, e transforma proprietários
em ocupantes, abrindo a possibilidade de cobrança de taxas
extremamente elevadas ou até de confisco dos terrenos, medida expressamente proibida pela Constituição".

TABELA DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
I-PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA VENDA
a)Imóveis avulsos, com edificações, situados no perímetro urbano/suburbano ................................................................................................. 6%
b)Imóveis avulsos, sem edificações, situados no perímetro urbano/
suburbano........................................................................................... 8%
c)Imóveis avulsos, situados em zona rural de extensão suburbana, ou fora do
município ou sede de atividade do Corretor de Imóveis....................... 10%
d)Loteamentos................................................................................. 8%
e)Empreendimentos Imobiliários (Construtoras/Incorporadoras) e Imóveis
Judiciais.............................................................................................. 5%
Nota 1: Não estão incluídas nos percentuais acima as despesas de promoção e
publicidade em geral.
Nota 2: Quando a transação envolver diversos imóveis, a remuneração será
devida pelos respectivos proprietários a quem estes contrataram, calculada sobre
o valor de venda de cada um dos imóveis.
Nota 3: Nos casos de vendas com transferência de financiamento, a remuneração
será devida sobre o total da transação realizada.
II-PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA PERMUTA
Nas permutas, os honorários serão pagos sobre todas as propriedades negociadas
pelos respectivos, observadas as mesmas percentagens do item I- Venda.
Nota: Nas permutas, a remuneração será devida pelos respectivos proprietários
a quem estes contrataram, calculada sob o valor de venda de cada imóvel.
III-CORRETOR QUE ATUA JUNTO ÀS IMOBILÁRIAS
a)Pelo agenciamento - 10% dos honorários auferidos pela empresa.
b)Pela corretagem - 40% dos honorários auferidos pela empresa.
IV-LOCAÇÃO
Pela intermediação da locação, serão cobrados honorários mínimos de 60%
(sessenta por cento) sobre o valor de um aluguel. Valor a ser cobrado do
Contratante.
V-HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO - A CARGO
DO LOCADOR
Serão cobrados sobre o valor mensal do aluguel, honorários de no mínimo
10% ( dez por cento) e com o teto máximo de 18% (dezoito por cento), quando
do repasse dos aluguéis mensais.
VI-HONORÁRIOS DE LOCAÇÃO DE TEMPORADA - A CARGO DO
LOCADOR
Serão cobrados sobre os valores totais recebidos pela locação de temporada,
honorários de no mínimo 15% (quinze por cento) e com o teto máximo de 25%
(vinte e cinco por cento).
Nota: Não estão incluídas nos percentuais acima, as despesas com acessórios
tais como: lavanderia, camareiras, mensageiros ou maleiros, produtos de limpeza,
serviços de manutenção e conservação.
VII-VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO E LOCAÇÃO – AVALIAÇÃO
DE IMÓVEIS
O valor mínimo da hora técnica será de R$ 100,00 (cem reais).
Quando o valor dos honorários calculados resultar inferior a R$ 500,00
(quinhentos reais) prevalecerá este valor.
Todos os contratos e trabalhos realizados deverão ser por escrito, obedecendo
aos critérios determinados nos artigos 722 ao 729 do Novo Código Civil;
Para a realização de serviços profissionais descritos na presente tabela, deverá
ser observado na integra o que preceitua os artigos 722 a 729 do Novo Código
Civil;
Para efeito de avaliação do imóvel para a conseqüente contratação de sua
intermediação, mediante contrato por escrito, poderá o Corretor de Imóveis
dispensar a cobrança de honorários aqui estabelecidos;
A todos os clientes deverá o profissional apresentar orçamento prévio e
justificado de seus honorários.
O profissional poderá considerar à parte os custos com deslocamentos,
hospedagem e diligências necessárias a elaboração do trabalho;
O valor mínimo da hora técnica será de R$ 100,00 (cem reais), equivalentes
nesta data, apenas para efeitos de futura revisão desse valor, em 0,121381 do
CUB Médio Residencial (R, PP, PIS) no mês de julho de 2007, avaliado em R$
823,85;
Quando o valor dos honorários calculados resultar inferior a R$ 500,00,
equivalentes nesta data, apenas para efeitos de futura revisão desse valor, em
0,607 do CUB Médio Residencial (R, PP, PIS) no mês de julho de 2007,
avaliado em R$ 823,85, prevalecerá este valor.

Na contratação e durante a realização desses trabalhos, a relação cliente/
profissional deverá levar em conta o que preceitua o Código de Ética Profissional
(Resolução COFECI 316/1998) e a Resolução COFECI 1066/2006, que
regulamenta e expedição Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica;
Os honorários serão fixados em função do tempo gasto para a execução e
apresentação do trabalho. Assim, a remuneração será calculada com base de
custo na hora técnica, compreendendo todo o tempo efetivamente despendido
para a realização de vistorias, buscas, estudos, cálculos e demais atividades
técnicas necessárias ao desempenho de suas funções, acrescido do tempo gasto
em viagens e deslocamentos, desde a saída do domicílio ou do escritório do
profissional até o retorno ao mesmo, e excluídos os intervalos para as refeições
e repouso.
Nos casos de grande complexidade, onde não seja possível uma aferição exata
da extensão dos trabalhos, o profissional deverá apresentar uma estimativa
provisória, a ser complementada por ocasião do término dos serviços.
Quando a complexidade dos serviços envolverem a necessidade da contratação
de outros profissionais, a remuneração devida deverá ser arcada pelo contratante,
sendo este acréscimo previamente combinado entre o profissional e seu cliente.
Na impossibilidade da contratação previamente, por escrito, a Prestação de
Serviços Profissionais, deverá o profissional solicitar a assinatura do cliente em
outro documento, mesmo mais simples. Em qualquer destes casos, é lícito ao
profissional requerer um adiantamento de, no mínimo, 30% (trinta por cento)
dos honorários.
Nas perícias judiciais, recomenda-se que o profissional apresente orçamento
prévio e justificado de seus honorários, requerendo desde logo o arbitramento e
depósito prévio desses honorários, ouvidas as partes.
Além dos honorários citados nos artigos anteriores, os profissionais deverão
ser ressarcidos de todas as despesas para a realização dos serviços, tais como,
exemplificadamente, despesas com transporte, viagens, estadias, cópias de
documentos, autenticações, pareceres, levantamentos topográficos, etc.
O pagamento dessas despesas deverá ser feito à medida que forem realizadas,
podendo ser cobrado simultaneamente com os honorários, a critério do
contratado.
O profissional indicado para funcionar como assistente técnico deverá contratar
os seus honorários diretamente com o cliente. Em caso de inadimplência do
cliente, deverá o profissional requerer ao juízo a fixação de seus honorários em
quantia equivalente a 2/3 (dois terços) dos honorários fixados para o Perito do
Juízo e a intimação do cliente para depósito em 5 (cinco) dias, devidamente
atualizado.
Se houver a supressão de parte do trabalho contratado, o profissional terá
direito a uma indenização correspondente à parte suprimida, calculada em 50%
(cinqüenta por cento) do valor dos respectivos honorários, além das despesas
realizadas.
As perícias, pareceres em que a complexidade do serviço justifique envolver
conhecimentos técnicos especializados, serão remunerados nas mesmas bases
mencionadas neste artigo, com acréscimo de até 50% (cinqüenta por cento). O
acréscimo estabelecido será previamente avençado entre o profissional e o
cliente, estendendo-se como conhecimentos técnicos especializados, aqueles
decorrentes de cursos de extensão, de cursos de pós-graduação ou, quando for
público e notório ser o profissional consultado ou contratado, especialista no
assunto da consulta, vistoria ou perícia.
Para assessoria técnica em audiência o perito deve ser remunerado em função
de hora técnica, acrescida de 50%, devendo ser a remuneração mínima de 10
horas técnicas por audiência, além das despesas eventualmente necessárias para
este fim.
O corretor de imóveis poderá negociar livremente com seu cliente, sem qualquer
limite quer inferior ou superior, na prestação de serviços profissionais de
consultoria e ou implantação de loteamentos, incluídos neste item todos os
serviços necessários para a realização loteamento, ressalvado apenas a cobrança
de honorários para a venda dos lotes, a qual; já está estabelecida na letra “d” do
item I desta tabela.
É de caráter obrigatório a contratação dos serviços profissionais por escrito
(art. 20, item III da Lei 6.530 e art. 1° da Res. COFECI n° 458/95, e respeitados
os artigos 722 a 729 do Código Civil). A presente tabela de honorários de
serviços profissionais foi elaborada em reunião de Diretoria, aprovada em
Assembléia Geral Extraordinária de 21 de julho de 2007 e homologada pelo
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 11° Região/SC, em sessão Plenária
de 29 de novembro de 2007.
Florianópolis (SC), 29 de novembro de 2007.
ANTÔNIO MOSER
Presidente – SINDIMÓVEIS/SC
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