
N
o mês de agosto o prefeito Cesar Souza Junior lançou 

o movimento "Floripa Legal" e assinou o decreto que 

regulamenta os efeitos da lei complementar           

nº 374/10. Esse documento autoriza a regularização de 

imóveis construídos até o ano de 2008. “Queremos dar a 

oportunidade dos moradores legalizarem a situação, mas 

gostaria de deixar claro que o poder de endurecimento da 

fiscalização será ainda maior”, comenta o prefeito.

Devido a comprometimentos ambientais, nem 

todos os imóveis poderão ser regularizados. A medida irá 

beneficiar cerca de 60 mil unidades e segundo especulações, 

após o processo as construções tendem a valorizar em até 

40%. De acordo com o prefeito, em 2015 a ideia é investir na 

legalização de mais imóveis. Um projeto de lei será 

encaminhado à Câmara de Vereadores para que construções 

irregulares edificadas no período entre 2008 e 2014 também 

tenham o mesmo direito.

Para sanar dúvidas sobre o tema, acompanhe a 

entrevista realizada com o vice-presidente para locação do 

SECOVI Florianópolis/Tubarão, Leandro Ibagy. O empresário 

participou junto com o presidente Fernando  Willrich de todo 

o processo de debate do decreto.
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Quais as principais mudanças após a assinatura do decreto? O documento visa elucidar a 

vigência da Lei Complementar 374/10, após decisão do Colendo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

que se manifestou pela legalidade da referida legislação. Com a edição do Decreto ficou claro o tempo 

disponível ao cidadão para buscar regularizar o seu imóvel. Este prazo expira em 21 de 

novembro de 2014.

Qual será o reflexo no mercado imobiliário? O reflexo é altamente positivo. Regularizar qualquer 

conduta equivocada já se traduz num ganho, quanto mais, em se tratando de bem imóvel, ou seja, este 

patrimônio passa a integrar o mercado imobiliário na sua plenitude. De um lado haverá de permitir toda 

a regularização junto a Prefeitura de Florianópolis e, por conseguinte, junto ao Registro Imobiliário. 

Com isto, permitirá que este bem possa ser financiado e/ou servir a atividade comercial com a outorga 

do habite-se.

Qual foi o papel do SECOVI no processo? O SECOVI acompanhou de perto toda a situação desde o 

seu berço, ou seja, quando se discutia na Câmara de Vereadores o PL que culminou na Lei 

Complementar 374/10. A entidade sempre se mostrou favorável a sua adoção, permitindo que o 

cidadão possa se regularizar junto ao Município. Todos ganham. A Prefeitura de Florianópolis que terá a 

oportunidade de arrecadar mais, com adequação dos seus registros ao estado atual da unidade. Já os 

proprietários ganham com o ingresso do imóvel na legalidade e ao mercado.
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REPRESENTATIVIDADE

IPTU segue em discussão 

O SECOVI esteve reunido no dia 

2 de outubro com o prefeito 

César Souza Junior para dar 

sequência ao diálogo sobre o 

aumento do prazo de validade 

dos alvarás do corpo de 

bombeiros para edificações. 

Participaram do encontro o vice-

presidente para locação do 

Sindicato, Leandro Ibagy, o 

superintendente da entidade, 

Alcides Andrade, e 

representantes do Corpo de 

Bombeiros.

Durante a reunião o grupo 

pleiteou o aumento do prazo de 

validade dos alvarás das 

edificações com atividades de 

baixo risco para dois ou três 

anos, como já existe em outros 

estados da federação. Ainda 

nesse mês, também será 

realizada uma reunião com o 

governador Raimundo Colombo 

sobre o tema.

Aumento do prazo de 
validade dos alvarás 
dos bombeiros 
volta ao debate

Em virtude da divulgação de 
informações contraditórias sobre o 
enquadramento das imobiliárias 
que atuam com compra, venda e 
locação de imóveis próprios e de 
terceiros no novo Supersimples e as 
alíquotas que as imobiliárias 
estariam sujeitas, o SECOVI 
solicitou um parecer jurídico à 
Confederação Nacional do 

Comércio (CNC) para 
esclarecimentos. Segundo o 
documento, a atividade de 
administração e locação de 
imóveis de terceiros é 
tributada na forma do Anexo 
V da Lei. Você pode obter a 
íntegra do parecer da CNC na 
área de downloads do site 
www.secovifloripa.com.br.

Confira como ficou o enquadramento das empresas 
do segmento imobiliário no Supersimples

O
 SECOVI 

Florianópolis/Tubarão, em 

parceria com um grupo de 

entidades empresariais e 

profissionais, tem trabalhado 

ativamente desde 2013 contra o 

acréscimo abusivo do IPTU e ITBI 

na capital catarinense. No dia 5/11 

o Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça (TJ/SC) declarou a lei 

complementar 480/2013 

parcialmente inconstitucional, 

limitando o reajuste do IPTU a no 

máximo 50% e mantendo as 

alíquotas do ITBI em 3%. 

Apesar das vitórias na 

limitação do reajuste e da vigência 

somente para 2015, o SECOVI 

aguarda a publicação do Acórdão 

para avaliar o caminho jurídico a 

seguir. Além disso, continuará 

dialogando com a Prefeitura para 

que o reajuste do IPTU não chegue 

a estes patamares, que as alíquotas 

do ITBI sejam reduzidas e que o 

IPTU social seja revisado, já que há 

indícios de concessões 

inadequadas.

Segundo o 

presidente do Sindicato, 

Fernando Willrich, nos 

últimos 17 anos a 

valorização dos imóveis foi 

muito maior do que o 

reajuste nos salários, 

tornando o IPTU um 

imposto extremamente 

oneroso, afetando a capacidade 

contributiva das famílias. “É 

necessário fazer uma ampla 

discussão sobre este tributo, pois a 

consequência para as famílias que 

residem nestas áreas valorizadas e 

o impacto sobre a economia do 

município são imprevisíveis. Por 

acreditarmos que o melhor caminho 

é sempre a democracia, as 

entidades reafirmam sua disposição 

de contribuir com o 

desenvolvimento econômico e 

social de Florianópolis através da 

efetivação do Conselho de 

Desenvolvimento do município e da 

Comissão de Avaliação da PGV já 

criadas por lei municipal”, comenta.

Em discussão desde o ano 

passado, o aumento do IPTU foi 

calculado com base na nova planta 

genérica de valores elaborada pela 

prefeitura. A proposta previa 

aumentos do tributo em regiões 

que tiveram maior valorização 

imobiliária e a criação do IPTU 

Social para regiões mais carentes.
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Começam os preparativos para o

CONAMI 2015 
EVENTOS

O
 SECOVI 

Florianópolis/Tubarão já 

começou os preparativos 

para o CONAMI 2015 – Congresso 

Nacional do Mercado Imobiliário  

que acontece de 30/09 a 2/10, no 

Hotel Majestic, na capital 

catarinense. Promovido a cada dois 

anos, o evento percorre o Brasil e 

conta com a participação de cerca 

de 400 empresários e importantes 

lideranças do segmento.

O evento é um dos mais 

completos do gênero, abrangendo – 

direta ou indiretamente – todos os 

setores que o SECOVI representa: 

loteamentos, incorporação, 

comercialização, locação e 

administração de imóveis e de 

condomínios. Segundo o presidente 

da entidade, Fernando Willrich, a 

promoção do encontro em 

Florianópolis é muito representativa. 

“Pretendemos estimular o 

intercâmbio de conhecimentos e 

experiências bem-sucedidas, com 

vista à profissionalização do 

segmento. Investir em um evento 

como esse é acreditar que os 

recursos alocados vão fomentar mais 

negócios e resultados”, comenta.

Com o tema “Planejar para 

Realizar”, o CONAMI 2015 trará 

assuntos relevantes para compor 

uma vasta grade de palestras, a 

cargo de personalidades de alto 

nível. E é direcionado aos 

empresários, lideranças 

empresariais, diretores, gerentes, 

advogados, entidades de classe e 

profissionais vinculados ao mercado 

imobiliário.

 Para saber mais acesse o 

site: www.secovifloripa.com.br.

O
 SECOVI Florianópolis/Tubarão participou 

nos dias 13 e 14/10 do encontro anual 

das empresas especializadas em 

administração de condomínios – ENACON 2014. O 

evento, que teve como tema “Riscos e 

Oportunidades em Tempos de Mudanças”, foi 

realizado na sede do SECOVI SP, na capital 

paulista.
 Focado em promover a organização do 

setor e capacitação dos profissionais, o ENACON 

reuniu participantes de vários estados. 

Representando a entidade estavam o presidente, 

Fernando Willrich, e nove empresários membros 

da Câmara de Administração de Condomínios do 

SECOVI Florianópolis/Tubarão. 
 Tendências, panorama econômico, 

marketing de serviços, mídias sociais, segurança 

das edificações, questões jurídicas e convivência 

foram alguns dos temas abordados. Entre os palestrantes estavam o economista Ricardo Amorim, que fez uma 

análise da economia brasileira, e o filósofo Mário Sérgio Cortella, destacando os desafios atuais da convivência em 

condomínios. O presidente Fernando também participou como debatedor do painel “Responsabilidades legais e 

riscos da administração de condomínios”, junto com integrantes do SECOVI SP, da AABIC (Associação das 

Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios) e da OAB-SP. No dia 15/10 os associados do SECOVI 

Florianópolis/Tubarão fizeram uma visita técnica a Lello Administradora, referência nacional na área de 

administração condominial.

Riscos e oportunidades são tema do ENACON 2014
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A
 representação empresarial 

está no DNA do SECOVI e em 

setembro a entidade 

comemorou 20 anos investindo no 

fortalecimento do setor imobiliário 

em Santa Catarina. A 

responsabilidade de defender os 

interesses de mais de três mil 

empresas e condomínios na região 

de abrangência, trazem para o 

Sindicato da Habitação de 

Florianópolis/Tubarão o 

compromisso de conhecer os 

déficits do segmento e desenvolver 

projetos que venham ao encontro 

dessas necessidades. 

Promover debates e lutar 

pelo fortalecimento da categoria é a 

marca registrada do sindicato. Ao 

longo das duas décadas, todos os 

esforços e ações do SECOVI 

convergiram no sentido de trazer 

solidez e profissionalização para a 

classe. O foco está em constituir 

uma estrutura que atenda as 

demandas empresariais e 

condominiais, e conquiste seus 

objetivos com a respeitabilidade do 

poder público em todas as suas 

esferas, além do reconhecimento da 

sociedade. 

As empresas e condomínios 

associados ao Sindicato da Habitação 

contam com uma série de produtos e 

serviços, os quais se destacam: o 

SECOVIMED, serviço de saúde e 

segurança no trabalho,  planos de 

saúde UNIMED para os sócios e 

funcionários das empresas e 

condomínios, e a Uniodonto, que 

proporciona desconto no plano de 

assistência odontológica. Além disso, 

o Sindicato disponibiliza assessoria 

jurídica em questões trabalhistas.

Direcionado para as 

empresas do mercado imobiliário, o 

portal ClassimóveisWEB reúne 

imóveis das maiores imobiliárias e 

corretores da região. Com mais de 

20 mil ofertas cadastradas, o sistema 

disponibiliza ferramentas inteligentes 

que apontam, por exemplo, os 

imóveis por região no mapa.

Com 12 anos de visibilidade, 

a versão impressa dos classificados - 

o Classimóveis - tem mais de duas 

mil ofertas de venda e aluguel a 

cada edição semanal. A publicação 

foi criada em 2002 e atua como 

referência para as imobiliárias e 

corretores que buscam retorno para 

os imóveis anunciados. Com 

distribuição gratuita, os 14.000 

exemplares do jornal podem ser 

encontrado em mais de 800 pontos 

fixos e volantes distribuídos na 

Grande Florianópolis.

Preservando sempre os 

mesmos princípios, porém, 

modernizando as ações, o 

presidente Fernando Willrich afirma 

acreditar no poder do 

associativismo participativo e na 

oferta de produtos e serviços de 

interesse das empresas e 

condomínios representados. 

“Pesquisas para fomentar 

inteligência de mercado, capacidade 

de pautar os debates de interesse 

da sociedade produtiva, buscar 

negociações coletivas de trabalho 

justas e dialogar com o poder 

público são os desafios que se 

renovam e que todos os 

empresários do setor e síndicos 

podem se orgulhar nestes 20 anos 

de trabalho”, afirma.

SECOVI: Vinte anos de histórias 
e conquistas para o segmento imobiliário

Atenção aos próximos vencimentos das contribuições: 

Contribuição Negocial ou Assistencial  - 30/11/2014   l   Contribuição Sindical - 31/01/2015

A sua participação contribui com um mercado imobiliário mais forte e seguro!

VISÃO

Ser reconhecido como o 
legítimo representante 
dos condomínios e das 

empresas de comércio e 
serviços imobiliários. 

VALORES
* Transparência

* Comprometimento

* Valorização do Associativismo

* Equilíbrio de Interesses

* Qualidade

INSTITUCIONAL

MISSÃO

Contribuir com o 
desenvolvimento imobiliário 
formal e sustentável; e com

 a profissionalização 
dos serviços prestados 

aos condomínios.
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O SECOVI é o sindicato patronal da habitação que representa as empresas de comércio e serviços imobiliários, shopping 
centers e condomínios das regiões de Florianópolis e Tubarão. Criado em 1994 é filiado à Fecomércio-SC e atua de forma 
decisiva junto aos poderes constituídos na busca do desenvolvimento formal e sustentável. De acordo com a certidão 
sindical emitida pelo ministério do trabalho e emprego, representa duas mil e quinhentas empresas de compra, venda, 
locação e administração de imóveis e de condomínios, incorporadoras,  loteadoras, colonizadoras, shopping centers e 
condomínios dos municípios de atuação, com exceção dos condomínios exclusivamente residenciais dos municípios de 
Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu.

As empresas e condomínios associados ao SECOVI 
contam com uma série de serviços e benefícios.

Seja um associado e aproveite as vantagens!

Portal de Imóveis dos 
associados do SECOVI. 

14 mil exemplares gratuitos 
semanais. Anuncie! 

Med
Secovi

Saúde e Segurança no Trabalho

PPRA, PCMSO e atestados.

5

www.chavefacil.com.br  
Portal de Imóveis dos 
SECOVIs do Brasil. 

Planos de saúde para 
seus funcionários.

SANTA CATARINA

Planos Odontológicos. 



C
om o apoio do SECOVI 

Florianópolis/Tubarão, a 

Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo de Santa 

Catarina (Fecomércio-SC) realiza a 

Pesquisa do Mercado Imobiliário de 

Florianópolis. Atendendo a uma 

demanda do Sindicato da Habitação 

e da Câmara Empresarial do 

Mercado Imobiliário da Federação 

(CEMI), a análise foi realizada para 

mapear e acompanhar o tamanho, a 

importância e a expansão deste 

mercado na capital catarinense.  Os 

dados apresentados foram 

coletados com as imobiliárias e 

correspondem ao período de abril a 

julho de 2014.

Segundo Fernando Willrich, 

presidente do Sindicato da 

Habitação, o resultado da pesquisa 

é o ponto alto de um trabalho 

iniciado há cinco anos. “Nesse 

tempo, houve um olhar, um 

envolvimento maior da federação 

com o segmento imobiliário, com a 

criação da vice-presidência de 

Habitação e da Câmara Empresarial 

do Mercado Imobiliário. E um dos 

grandes desafios foi nutrir a equipe 

da Fecomércio-SC de dados e de 

informações das demandas para que 

a pesquisa fosse desenvolvida com 

todo critério e rigor”, comentou.

Para Brognoli, vice-presidente 

da Federação para a Grande 

Florianópolis, o trabalho realizado é 

uma grande conquista para o 

segmento. “Foi muito importante 

quando a Fecomércio-SC percebeu 

essa necessidade do mercado 

imobiliário e, com o seu corpo 

técnico de alta competência, realizou 

uma pesquisa de forma científica, 

com muita propriedade. Para o 

mercado imobiliário, isso sem dúvida 

nenhuma é um grande avanço”, 

afirmou.

A pesquisa será realizada 

mensalmente, com divulgação de 

dados a cada três meses e ao 

completar um ano de apuração será 

elaborado o documento intitulado 

Panorama do Mercado Imobiliário de 

Florianópolis. Esse material servirá 

de instrumento de inteligência 

competitiva no auxílio às empresas 

associadas e aos parceiros na 

tomada de decisões, além de gerar 

informações para a sociedade em 

suas análises do mercado e 

negociações. Os dados também 

serão enviados a coordenação 

nacional de pesquisas dos SECOVIs 

do Brasil para compor os índices 

nacionais do mercado imobiliário.

INSTITUCIONAL

Pesquisa do Mercado Imobiliário 
é apresentada pela FECOMÉRCIO
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RESULTADOS DA PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO
Venda: No total geral, o valor de oferta do metro quadrado 

para venda de imóvel residencial na capital (considerando 

todos os tipos de imóveis, como quitinetes e casas e 

apartamentos de 1, 2, 3 e 4 dormitórios ) é de R$ 4.363,41. E 

para imóveis comerciais fechou em R$ 6.512,99.

Aluguel: A evolução do índice de valor de oferta do metro 

quadrado de imóveis residenciais para locação anual, em 

Florianópolis, permaneceu estável ao longo do período 

analisado, passando de R$ 16,79 em abril para R$ 16,70 em 

julho. Os imóveis comerciais também mantiveram os preços 

estáveis, registrando o valor de R$ 34,89 em abril e R$ 34,28 

em julho. As lojas comerciais tiveram a maior cotação e a 

maior queda, com o metro quadrado custando R$ 40,50 em 

abril e R$ 36,17 em julho.

Evolução do Índice de Preços do Metro Quadrado, de Imóveis 
Residenciais para Venda, em Florianópolis

Evolução do Índice de Preços do Metro Quadrado, de Imóveis 
Residenciais para Locação Anual, em Florianópolis

Índice de rentabilidade: O índice de rentabilidade é a taxa entre o valor de locação e o valor de venda médios dos imóveis. 

Em abril, os imóveis comerciais apresentavam um índice de rentabilidade de 0,50% e os residenciais 0,37%. Em maio, os 

comerciais subiram para 0,51% e os residenciais caíram para 0,33%. Em junho, a taxa subiu em ambos os casos: 0,55% para 

os imóveis comerciais e 0,40% os residenciais. No último mês do período analisado, julho, as taxas ficaram em 0,57% para os 

imóveis comerciais e 0,41% para os imóveis residenciais.

Índice de Rentabilidade, de Imóveis Residenciais, em Florianópolis Índice de Rentabilidade, de Imóveis Comerciais, em Florianópolis
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CLASSIMÓVEISWEB

Expediente

E
m agosto o SECOVI 

Florianópolis/Tubarão 

promoveu o lançamento oficial 

do novo ClassimóveisWEB, no Hotel 

Majestic. O portal de oferta de 

imóveis administrado pelo SECOVI 

tem foco em resultados crescentes 

para as imobiliárias parceiras, já que 

parte relevante das mensalidades 

serão investidas em publicidade. Em 

parceria com a Domínio Sistemas e 

Youhome, as imobiliárias associadas 

poderão oferecer todos os seus 

imóveis com um baixo 

custo, pois o portal não 

visa o lucro.

Durante o encontro 

o vice-presidente 

administrativo, Lucas 

Madalosso, apresentou o 

novo portal e destacou o 

ClassimóveisWEB como 

uma ferramenta que 

utiliza a gestão 

compartilhada e 

participativa. Além disso, 

ele falou das facilidades e 

possibilidades para as 

empresas que desejarem 

investir no portal. “Nós 

somos empresários 

desenvolvendo uma 

ferramenta para 

empresários. Não 

queremos ser 

concorrente dos 

demais veículos de propaganda, 

nosso objetivo é ser parceiro”, diz.

A promoção do segmento está 

entre as principais ações do 

Sindicato

Fernando Willrich afirma que o 

SECOVI sempre foca suas atividades 

no fortalecimento da categoria. 

“Estamos investindo em 

representatividade e a adesão das 

empresas ao portal está sendo muito 

relevante”, diz. “Prorrogamos o prazo 

para que todas as imobiliárias 

tenham o mesmo direito das 

cinquenta empresas que já apoiam o 

projeto: tabela de valores reduzida e 

condições diferenciadas de 

negociação". O prazo para se 

qualificar como fundador do portal 

encerra no mês de dezembro. 

Aproveite esta oportunidade 

entrando em contato pelo e-mail 

gestao@classimoveisweb.com.br

e divulgue seus imóveis.

WWW.CLASSIMOVEISWEB.COM.BR

ClassimóveisWEB: última 
oportunidade para tabela reduzida
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SECOVI - Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, 
Administração de Imóveis, Edifícios e Condomínios Comerciais e 
Residenciais - SECOVI Região de Florianópolis/Tubarão-SC. 

Endereço: Rua Araújo Figueiredo, 119 - Centro Executivo Veloso - Sala 402 
Centro - Florianópolis/SC  I  Telefone: (48) 3223-1440 

Site: www.secovifloripa.com.br 

E-mail: contato@secovifloripa.com.br  

Facebook: www.facebook.com.br/secovifloripa

Diretoria - SECOVI Florianópolis/Tubarão

Presidente - Fernando Amorim Willrich

VP para Locação - Leandro Ibagy

VP para Compra e Venda de Imóveis - Marcelo Brognoli

VP Administrativo-Financeiro - Lucas Madalosso

VP para Urbanização Pública e Loteamento - José Bittencourt Furtado

VP para Incorporação de Imóveis - Fernando Maykot Mateus

VP de Shopping Centers - Lédio de Martins Novaes

Diretor de Habitação Social - Calil Cherem Netto

Diretor de Parcelamento do Solo - Gentil Cordioli Filho

Representante na Fecomércio - Fernando Amorim Willrich

Conselho Fiscal

José Ailto Rosa (Titular), Marcio Donato Koerich (Titular),  Luiz Fernando 
Pasin (Titular), Guilherme Lisboa (Suplente) e Walter Jorge Júnior (Suplente)

Produção: FRENTE Comunicação - Fone: (48) 3224 0416 
www.frentecom.com.br - simone@frentecom.com.br 

Jornalista Responsável: Simone Ferreira Rabuske (SC-00908 JP) 
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