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Cidades crescem muito rapidamente e informalidade na construção acaba 
favorecida. Para ter segurança, comprador precisa seguir algumas regras básicas
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A expansão da construção civil na 
Grande Florianópolis decorre do rápido de-
senvolvimento econômico experimentado 
pela região nos últimos 10 anos, ainda que, 
neste momento, a conjuntura econômica 
não seja favorável a grandes investimen-
tos. Quando mais empresas, de diferentes 
segmentos, implantam unidades nos muni-
cípios que formam o aglomerado metropo-
litano, muita gente vem morar nos municí-
pios que recebem esses empreendimentos. 
“Trata-se de uma lógica de mercado: o de-
senvolvimento aumenta a demanda por 
moradias e também por imóveis comer-
ciais”, registra o presidente do Sinduscon 
(Sindicato da Indústria da Construção Civil 
na Grande Florianópolis), Helio Bairros.

O Sinduscon e outras entidades – como 
o Crea (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia), o Senge (Sindicato dos Enge-
nheiros de Santa Catarina), o Creci (Con-
selho Regional dos Corretores de Imóveis) 
–, têm como foco a chamada “construção 
regular” ou “construção legal”, que cumpre 
todos os preceitos legais, tanto quanto ao 
urbanismo, quanto à sustentabilidade.

Portanto, é importante que o compra-
dor, interessado num imóvel para investir 
ou morar, tenha sempre em mente um ro-
teiro básico de segurança, que lhe garanta 
a qualidade construtiva e a posse do bem 
que adquire, sem correr riscos.

1 – A edificação tem que estar em conformidade 
com as regras urbanísticas locais. Cada município 
tem suas próprias normas (Plano Diretor), mas em 
geral a construção só é autorizada mediante con-
sulta de viabilidade, projeto aprovado, registrado e 
fiscalizado, entre outras exigências. Construção que 
não segue as normas específicas do município é 
ilegal, portanto, sujeita aos rigores da lei, inclusive 
demolição. Em Florianópolis têm sido frequentes 
as demolições de imóveis construídos em áreas de 
risco ambiental ou de preservação permanente, 
tanto em regiões nobres quanto em bairros popu-
lares. Exigir a documentação do imóvel em nego-
ciação é, portanto, uma medida de cautela e segu-
rança para o comprador.

2 – o comprador precisa consultar – se for pre-
ciso, a própria Junta Comercial – a idoneidade da 
construtora, exatamente para evitar problemas fu-

turos e não correr riscos de perder seu investimento. 
As construtoras formais, devidamente legalizadas 
junto aos órgãos públicos, enfrentam a concorrên-
cia desleal de empresas informais, que não ofere-
cem nenhum tipo de garantia para compradores 
ou vendedores.

3 – Ao adquirir um imóvel, o interessado deve 
também exigir que o intermediário (corretor) tenha 
registro no Creci-SC. Trata-se de mais uma garantia 
essencial para o comprador, uma vez que existem 
falsos profissionais agindo no mercado, que aca-
bam comprometendo a credibilidade e a lisura de 
um negócio.

4 – É fundamental também que o eventual 
comprador tenha à sua disposição o número de re-
gistro do imóvel junto ao cartório específico. Essa é 
uma exigência legal que tem, da mesma forma, o 
objetivo de garantir segurança às partes envolvidas.

Ainda com relação à qualidade e à legalidade 
dos empreendimentos, de qualquer porte, é impor-
tante que a construção tenha projeto desenvolvido 
por profissional habilitado pelo Crea – o engenheiro 
civil –, que planeja e executa todas as características 
técnicas, desde as fundações até o acabamento. 

Em geral, todas as construtoras formais têm 
equipes de engenheiros e arquitetos dedicadas 
ao desenvolvimento de bons projetos, inclusive 
voltados à questão da sustentabilidade, ou seja, 
da redução dos impactos ambientais causados 
pela atividade.

Aquisição de imóveis novos requer cuidados

“Trata-se de 
uma lógica de 
mercado: o 
desenvolvimento 
aumenta a 
demanda 
por moradias 
e também 
por imóveis 
comerciais.”

Helio Bairros,
presidente do 
Sinduscon.
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Convenção Coletiva 2017/2018
A Convenção Coletiva de Trabalho é um instrumento normativo pactuado 
entre o sindicato representante dos trabalhadores e o sindicato patronal 
que ocorrem uma vez por ano na data-base, que, para esta categoria, 
é o mês de maio. O objetivo é fixar condições de trabalho aplicáveis às 
relações de trabalho na referida representação. Logo que os sindicatos 
concordam com as condições estipuladas nas rodadas de negociações, 
assinam o documento, que é registrado e homologado no órgão regional 
do Ministério do Trabalho (DRT).

Dados da convenção coletiva:

NUMERO dE REGISTRO NO MTE:  SC001129/2017

dATA dE REGISTRO dO MTE:  19/06/2017

NUMERO dA SOLICITAÇÃO:  MR036638/2017

NUMERO dO PROCESSO:  46220.004581/2017-11

dATA dO PROTOCOLO:  14/06/2017      

O SINDICONDE é o sindicato patronal representante dos condomínios de 
edifícios residenciais da região de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São 
José devidamente registrado.

SALÁRIO NORMATIVO – PISO SALARIAL

Fica estabelecido o salário Normativo ou Piso salarial aos integrantes da 
categoria profissional, com vigência a partir de 01/05/2017.

1) Zelador

R$ 1.497,00 a partir da admissão.

2)Demais funções:

R$ 1.294,00 a partir da admissão.

Parágrafo Primeiro: se, durante a vigência da presente convenção, o 
valor do Piso Salarial Estadual estabelecido para a categoria profissional 
pela lei Complementar nº 459/09 e corrigido a partir de 01/01/2017 
pela Lei Complementar nº 694/2017, for reajustado, prevalecerá para 
todos os efeitos o maior valor entre o mesmo e o salário normativo 
estabelecido nesta cláusula.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 

Os condomínios abrangidos pela presente convenção coletiva de trabalho 
deverão recolher a titulo de Reversão Patronal pela intermediação na 
negociação coletiva atual, ao SINDICONDE – Sindicato dos Condomínios  
de Edifícios da grande Florianópolis/SC em duas parcelas conforme o 
seguinte até o dia 31 de julho  de 2017,o valor de 99,00(noventa e nove 
reais), referente a primeira parcela , e até o dia 31 de outubro de 2017 o  valor 
de 99,00(noventa e nove reais) referente a segunda parcela.

Parágrafo primeiro: As guias para o recolhimento da Contribuição referida 
na presente cláusula serão remetidas pelo SINDICONDE aos empregadores, 
podendo, também ser retirada na sede do Sindicato sito à Av. Osmar Cunha 
nº 183, Bloco B, Sobreloja, Centro, Florianópolis, SC.

Parágrafo segundo: O não recolhimento da contribuição referida na 
presente cláusula acarretará, para o empregador, além dos juros de 
mora, uma multa de 10%(dez por cento)calculada sobre o montante 
devido e não recolhido.

sindiconde
COLUNA

Nosso condominio hoje 

SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE 
EDIFÍCIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Abrangência: Florianópolis, São José, Biguaçú e Palhoça.
Av. Osmar Cunha, 183 – Ceisa Center, Bloco B – Sobreloja

Telefone: (48) 3333-8677 – e-mail: contato@sindiconde.com.br
Horário de atendimento ao público: 13:00 hs às 17:00 hs

www.sindiconde.com.br

>> Projetos de infraestrutura nas cidades vão estimular a participação de empresas privadas, em especial da construção civil

“Os negócios, por meio de 
concessões e PPPs, vão 
ser estimulados tanto 
nas áreas mais carentes, 
como mobilidade urbana 
e saneamento, quanto em 
outras áreas como hospitais, 
escolas e segurança.”

Carlos Eduardo Lima Jorge,
presidente da COP.

Apoio a concessões municipais anima construção civil

Para Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da 
CoP (Comissão de Infraestrutura) da CBIC, o progra-
ma chega num momento importante para que as 
prefeituras e o próprio mercado da construção civil 
possam ter alguma perspectiva de desenvolvimento 
e de crescimento. Em seu entendimento, não é pos-
sível ficar aguardando recursos orçamentários para 
investimentos. “Quando o governo acolhe e oficializa 
um programa dessa natureza, de construção e de 
sustentação de Concessões e PPPs para municípios, 
acredita que realmente dará força a uma margem 
grande de perspectivas para o nosso mercado”.

Ainda conforme Lima Jorge, o programa tem 
grande potencial para alavancar a infraestrutura 
social e logística nos municípios brasileiros. “os ne-
gócios, por meio de concessões e PPPs, vão ser es-
timulados tanto nas áreas mais carentes, como mo-
bilidade urbana e saneamento, quanto em outras 
áreas como hospitais, escolas e segurança”, diz.

Setor tem a expectativa de que programa federal destrave
os investimentos, com rápida recuperação de empregos

Recentemente lançado pelo governo, 
o Programa Federal de Apoio às Conces-
sões Municipais foi recebido com otimis-
mo pelo setor da construção civil, com a 
expectativa de que a nova modelagem 
dos projetos e a maior articulação com 
os bancos estatais – Caixa Econômica Fe-
deral, Banco do Brasil e BNDES – viabili-
zem e agilizem o andamento de projetos 
e novos investimentos nos municípios. Os 
empresários do setor entendem que há 
uma demanda reprimida nas cidades e 
o programa federal destravará o inves-
timento, com a rápida geração de em-
pregos e melhores condições dos serviços 
oferecidos aos cidadãos. 

Para dirigentes de Sinduscon’s de di-
versos Estados, inclusive Santa Catarina, 
o programa deve favorecer a retomada 
do investimento em grandes e médias ci-
dades, promovendo a conclusão de obras 
hoje paradas por falta de recursos e es-
timulando novos projetos. As parcerias 
com a iniciativa privada vão favorecer 

a realização de obras, com a participa-
ção de pequenas e médias empresas da 
construção civil. Levantamento da CBIC 
(Câmara Brasileira da Indústria da Cons-
trução) indica que esse segmento está 
paralisado, com 50% de sua carga efeti-
va, podendo rapidamente voltar a produ-
zir, com o apoio dos bancos estatais.

O Programa de Apoio às Concessões 
Municipais, criado pelo governo federal 
em parceria com a CBIC e a FNP (Frente 
Nacional dos Prefeitos), prevê medidas de 
apoio às Concessões e PPPs. Um total de 
R$ 11,7 bilhões deve ser disponibilizado em 
linhas de créditos para obras de infraes-
trutura como iluminação pública, sanea-
mento e gestão de resíduos sólidos. A pre-
visão inicial do governo é aportar R$ 180 
milhões até 2019, sendo R$ 40 milhões nes-
te ano com recursos do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento). Além disso, 
os municípios receberão auxílio como ca-
pacitação e assessoramento técnico para 
facilitar o processo das Concessões e PPPs.

josé Carlos Martins, presidente da CBIC, destaca que “o projeto nasceu 
da preocupação da CBIC com o futuro das cidades, com a crise da 
construção civil e com a perda de postos de trabalho”. Ao estabelecer 
parceria com a FNP, foi possível enxergar melhor o potencial, as 
demandas e os gargalos das cidades, “de forma a estimular a criação 
de um projeto viável e com impacto positivo sobre os municípios”. 
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E agora cliEntE tiM Pré  quE 
recarregara partir de r$ 30 
ganha Mais 1gB dE Bônus.

Com tanta internet assim, nem precisa mais esperar pelo Wi-Fi.

Compre seu TImChIp, aTIve o TIm prÉ e Faça uma reCarga.

Oferta TIM Pré 7D Voz 1 GB por R$ 8,99 por semana com 1 GB de internet, ligações ilimitadas para números TIM (móveis ou fixos) de qualquer lugar do Brasil (local e LD com 41), torpedos sem restrição para qualquer operadora SMP e SME com perfil assinante 
pessoa física, TIMmusic by Deezer e WhatsApp à vontade para enviar e receber mensagens de texto, mensagens de áudio gravadas, fotos e vídeos sem descontar da franquia de internet. O benefício do WhatsApp não inclui chamadas de VoIP e chamadas de 
vídeo (realizadas e recebidas). Portanto, a utilização dessas funcionalidades, assim como qualquer utilização de dados fora do aplicativo, mesmo que originada de um link enviado via aplicativo, será descontada da franquia mensal de dados, caso haja. Ao chegar 
ao 7º dia, os benefícios serão renovados de forma recorrente se houver saldo de créditos suficiente. Nas recargas efetuadas em qualquer ponto de venda com valor a partir de R$ 30,00, você ganha 1 GB de dados válido por até 7 dias contados da data da recarga. 
Velocidade de referência para navegação na internet: 1 Mbps (rede 3G) e 5 Mbps (rede 4G) para download e 100 kbps para upload. As ofertas elegíveis à promoção Bônus de 1 GB são: TIM Pré 150, TIM Pré 7D Voz 1 GB, TIM Pré 7D 100 min 1 GB, TIM Pré 30D 
400 min 1.5 GB, Infinity Web Mês 500, Infinity Web Mês 1 GB, Infinity Web Mês 3 GB e Infinity Web Mês 5 GB. Oferta válida para utilização dentro da rede TIM até 31/8/2017. Consulte os regulamentos completos em tim.com.br. 

tiM Pré 7 dias

Benefício do WhatsApp válido para mensagens de texto, áudio, fotos e vídeo.

r$ 8,99
/semana

iliMitadas     
 ligações TIM-TIM

WhatsaPP
  mensagens à vontade
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