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Lançamento no Belém
DIVULGAÇÃO

LAZER As unidades do condomínio no Belém terão terraço gourmet

Há quem diga que morar
em casa tem seus benefícios
em relação ao apartamento.
Poder lavar o carro na gara-
gem, por exemplo, é um des-
ses argumentos. No condo-
mínio Alameda Cotegipe esse
sonho já é possível, afinal um
dos “atr ativos” da área de la-
zer do condomínio é um es-
paço para lavar o carro.

Nos 5.200 m² de terreno
na Rua Conselheiro Cotegipe
227, no Belém, serão cons-
truídas duas torres: uma de-
las, chamada Violeta, já teve
todas as unidades vendidas. A
outra, Orquídea, terá 26 an-
dares e ainda será comercia-
lizada. A obra deverá ser en-
tregue em 2014.

Os apartamentos da torre
Violeta têm 54m² e 68m² e os
da Orquídea, 59m² e 71m².
As plantas menores vêm com
dois dormitórios e uma suíte.

As maiores, três dormitórios e
uma suíte. Cada unidade possui
uma vaga de garagem.

Além do espaço para lavar o
carro, o condomínio terá pisci-

na, brinquedoteca, praças, es-
paço para pendurar redes,
pomar, cinema, sala de ioga,
spa, sauna, quadra, salão de
festas e churrasqueira.

Dono deve regularizar imóvel
depois de quitar financiamento
n O que fazer depois que o
financiamento do imóvel é
quitado? É preciso fazer
alguma formalização?
D. M. Real Parque, capital

n É muito importante can-
celar no cartório de Registro
de Imóveis a alienação fidu-
ciária ou hipoteca do imóvel
dado como garantia naquele
f i n a n c i a m en to.

Para isso, leve ao cartório
de Registro de Imóveis com-
petente o comprovante de
quitação do financiamento
feito pelo credor (instituição
bancária ou outros que te-
nham concedido o financia-
mento) com firma reconhe-
cida. Se assinado por procu-
rador, a procuração também
será necessária; requerimen-
to de cancelamento da alie-
nação fiduciária ou hipoteca
com firma reconhecida.

Com esses documentos
em mão o cartório calculará
o valor das custas e emolu-
mentos da averbação (custos

do registro).
Com o cancelamento da

hipoteca e da alienação fi-
duciária o imóvel ficará li-
berado ou “sem ônus”. No
caso da alienação fiduciária
há uma situação específica:
somente com seu cancela-
mento você será novamente
o proprietário do imóvel,
inclusive para usá-lo nova-
mente como garantia em
outro financiamento que
você possa contrair.

Peça a certidão da matrí-
cula do imóvel com a aver-
bação do cancelamento e
lembre-se: é sempre bom es-
tar com seu imóvel com a
documentação em ordem.

Proprietário precisa pagar taxa
do ITBI ao concluir negociação
n Tenho um imóvel em São
Paulo e quero vendê-lo. Terei
que pagar o ITBI?
M.T.G Bela Vista, capital

n Sim. O Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis (IT-
BI) é uma taxa cuja compe-
tência também é municipal
e tem como fato gerador a
transmissão ‘‘ inter vivos’ ’de
propriedade ou domínio
útil de bens imóveis.

Quando há a transmis-
são a qualquer título de di-
reitos reais sobre imóveis,
exceto os direitos reais de
garantia ou quando há a ces-
são de direitos relativos às

transmissões mencionadas.
No caso da transmissão

ser por herança, incide o
Imposto de Transmissão
Causa Mortis  e  Doação
(ITCMD), que é estadual. A
alíquota utilizada para o IT-
BI é fixada em Lei ordinária
do município competente.
A base de cálculo, em geral,
é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos à épo-
ca da abertura da sucessão.

l0,7 9%
de alta

O Índice Geral de Preços (IGP-M), usado
para calcular o reajuste do aluguel, subiu
0,79% em janeiro (em dezembro, a alta foi de
0,69%). No ano passado, o índice fechou com
alta acumulada de 11,32%.

Luz na estante
e no armário

Um dos diferenciais da deco-
ração é a iluminação. Cada local
exige um tipo de lâmpada e de
luminária. Deste “m a nu a l ” não
escapam nem as estantes da sala
ou armários. Há algum tempo
equipar os nichos das salas e co-
zinhas exigia um projeto elabo-
rado e, por vezes, caro. Agora,
porém, é possível colocar o sis-
tema de iluminação sem grande
esforço graças à tecnologia de
lâmpadas LED. Um lançamento
da Osram promete destacar os
objetos dentro dos armários. É a
Qod, pequena luminária forma-
da por lâmpadas de LED e com
0,8 milímetros de espessura. Po-
de ser colada ou parafusada den-
tro do próprio armário. O kit
tem três luminárias, um adpta-
dor e uma caixa de energia.

::: Dúvidas e questionamentos
sobre registro de imóveis podem
ser esclarecidos nesta coluna
especializada sobre o assunto.
A Associação dos Notários e
Registradores do Estado de São
Paulo, por intermédio de seus
profissionais abordará a sua
questão neste espaço. Utilize o
email
imprensa@anoregsp.org.br para
relatar o seu problema.

:::Dúvidas e questionamentos
podem ser esclarecidos nesta
coluna especializada sobre o
assunto através da Abecip -
Associação Brasileira das
Entidades do Crédito Imobiliário
no e-mail duvidas@abecip.org.br

nnnnCUSTO DA CONSTRUÇÃO/SINAPI

l769,0 6
re a i s

O Índice Nacional da Construção Civil
(Sinapi) de dezembro registrou alta de 0,26%.
O custo da construção foi de R$ 769,06:
R$ 434,25 relativos a materiais e R$ 334,81,
a mão de obra. A alta no ano foi de 7,36%.

nnnnCUSTO DA CONSTRUÇÃO/INCC

l0, 37%
de variação

O Índice Nacional de Custo da Constru-
ção calculado pela FGV (INCC) de janeiro
subiu 0,37% (em dezembro de 2010, a alta foi
de 0,59%). O INCC tem alta acumulada de
0,37% em 2011 e de 7,42% em 12 meses.


