
Ao comprar imóvel,
guarde dinheiro para
as taxas e os impostos
EMPORTOALEGRE, ITBI é de3% sobre o valor danova casa, e deve-se
colocar na conta tambémdespesas comdocumentos e tabelionato

ZERO HORA
SEGUNDA-FEIRA,

6 DE FEVEREIRO DE 2017

28SUA VIDA | ENCARE A CRISE

Baixe agora o aplicativo do Clube do Assinante!

O aplicativo é gratuito. Para ativar o Clube do Assinante, é necessário ser assinante de um dos jornais do
Grupo RBS. A taxa administrativa de R$ 3,00 é cobradamensalmente e seu valor é fixo, independente da
quantidade de vezes que os benefícios são utilizados. Para solicitar o cartão físico ou cancelar o Clube,
entre emcontato comanossa Central de Atendimento: (51) 3218.8200 - Porto Alegre, Grande Porto Alegre
e celulares; 0800.642.8200 – demais cidades. Consulte os descontos no aplicativo.

Aproveite os descontos do Clube pelo celular para ir ao cinema e só desligue na hora de começar o filme.

A economia que paga a sua assinatura.

Encontre e
favorite os
benefícios.

Visualize os
que estão mais
perto de você.

Cartão virtual
sempre
disponível.

Utilize o mesmo
login do portal
do Clube.

DOCUMENTOS,TAXASEREGISTROS
-Faça umorçamento de quanto de-
verá ser necessário gastar com re-
gistros, certidões, fotocópias, ITBI,
vistorias etc. E reserveeste valor.

- Na Capital, o ITBI é de 3% so-
bre o valor do imóvel. Ou seja,
R$6milemumacasadeR$200mil.

-As certidões negativas de ônus e os
selos do Tribunal de Justiça saem
emtornodeR$150.

-O custo de tabelionato varia con-
forme a faixa de valor do imóvel:
paraumimóveldeR$200mil,esse
gasto seria deR$1.025.

-Há a taxa de registro, que também
muda conformeo valor do imóvel:
para uma unidade de R$ 200 mil,
custaria R$981.

-A legislaçãodeterminaumdescon-
to de 50% nos custos de cartório e
registro para quem estiver com-
prando o primeiro imóvel pelo
Sistema Financeiro de Habitação
(SFH). O mutuário preenche uma
declaração e pede o desconto no
atodo registro.

COMOFINANCIAMENTO
-Prepare-se para arcar com a taxa
de vistoria de imóvel, cobrada pe-
los bancos para avaliar o estado
de conservação e a segurança da
construção.Opreço varia.

-Ao contratar um financiamento
imobiliário, a lei determina que se
adquiradois seguros:Mortee Inva-
lidez Permanente e Danos Físicos
dos Imóveis. Mas é comum que os
bancos ofereçam outros seguros
embutidos no financiamento, co-
moelétricoou contra rouboou fur-
to. Cabeao cliente aceitar ounão.

-Todos os adicionais incidem sobre
cada parcela e formamo chamado
Custo Efetivo Total (CET). Observe o
pesodessas taxas,nãosódos juros.

-Fiqueatentoàsexigênciasdobanco
para liberaro financiamento.Muitos
oferecem um juromais baixo para
clientes, mas isso pode sair caro,
comtarifasaltasparacartõesdecré-
dito,segurosouchequeespecial.

CONDOMÍNIOE IPTU
-Informe-se com o antigo proprie-
tário ou vizinhos sobre o custo de
IPTU e condomínio, para verificar
se caberáno seuorçamento.

-Verifiqueonúmerodeunidades do
novo empreendimento: os gastos
nas chamadas extras são divididos
entreos condôminos.

-Quanto mais alta a idade do con-
domínio, maiores os gastos com
manutençãoe reformas.

-Observe o tamanho das áreas do
condomínio, como jardins, salões
de festas, piscinas, web space e
playground.Todos sofremcomdes-
gasteemanutençõesperiódicas.

-Alguns empreendimentos já vêm
comselodeeficiência energética e
tecnologias de reaproveitamento
de água. Essasmedidas são impor-
tantepara reduçãode custos.

Fonte: Alphaplan Inteligência emPesquisas,
AssociaçãodeDefesadoConsumidor Proteste,
ColégioNotarial doBrasil - SeçãodoRioGrande

doSul e Caixa Econômica Federal.
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erik.farina@zerohora.com.br

A compra de uma casa no-
va envolve mais dinheiro
do que o valor dado co-
mo entrada ou a parcela

a assumir com o financiamento.
Corretores costumam sugerir que
compradores reservem de 5% a
8% do valor do imóvel para gastos
extras, como taxas de registro em
cartório, imposto de transferência,
pagamento pela vistoria e os cus-
tos demudança.
Em Porto Alegre, paga-se 3%

sobre a avaliação da casa ou apar-
tamento como Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis (ITBI),
ainda durante os procedimentos
de registro, antes da mudança. O
valor varia conforme cadamunicí-
pio, e a quitação dessa taxa é fun-
damental para que o imóvel passe
para o nomedonovoproprietário.
– O pagamento deste imposto

deve ser feito antes da lavratura da

escritura, e o tabelião tem o dever
de conferir o pagamento da guia
emitida pela prefeitura do muni-
cípio – afirmaDanilo AlceuKunz-
ler, presidente do Colégio Notarial
doBrasil – SeçãoRS.
Os emolumentos (valores pelos

serviços prestados pelos tabelio-
natos de notas e registros de imó-
veis) são fixados por lei estadual.
São iguais para todo o Rio Grande
do Sul, independentemente do ta-
manho da cidade e do número de
habitantes, mas variam conforme
o valor da casa ou do apartamento.
Os imóveismais baratos se enqua-
dramem faixasmais baixas.
Os gastos com documentos,

tabelionato e taxa de registro po-
dem passar de R$ 2 mil. Muita
gente não sabe, mas a legislação
determina um desconto de 50%
no custo de registro e na escritu-
ra para quem estiver comprando
o primeiro imóvel pelo Sistema
Financeiro de Habitação (SFH).
Embora seja lei, é importante pe-

dir o desconto no cartório para
evitar perder a vantagem. O prin-
cipal custo junto ao banco durante
o pedido de financiamento está na
vistoria do imóvel, que varia con-
forme cada instituição financeira
– naCaixa, custaR$ 2,2mil.
Oplanejamentopara amudança

não para por aí. O comprador pre-
cisa estar atento aos custos no no-
vo lar, como condomíniomensal e
IPTU, cobrado anualmente. Imó-
veis maiores e em bairros valori-
zados pagammais imposto; unida-
des em condomínios mais antigos
e commenor número de unidades
tendem a ter custo de condomínio
mais alto, em razão das constantes
obras emanutenção.
– O condomínio pode deman-

dar reformas ou chamadas extras
a ponto de comprometer o orça-
mento da família – alertaMarcelo
Bettio, diretor da Alphaplan Inteli-
gência em Pesquisas, empresa que
organiza o Índice de Expectativa
doMercado Imobiliário (IEMI).

OSGASTOSCOMACASANOVA

Compartilheuma
versãoemvídeo
dessasdicas:bit.ly/
custo-imovel


