ORIENTAÇÕES AO PROPRIETÁRIO
APÓS COMPRAR UM LOTE

COMPREI UM LOTE E AGORA?
Prezado(a) adquirente:
É com enorme satisfação que a ALFABLU EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS lhe parabeniza pela aquisição do seu terreno em
um de nossos Loteamentos.

Esse manual foi elaborado para lhe oferecer mais informações
sobre o empreendimento, seu terreno e para amparar você de
forma geral sobre os primeiros passos da edificação do seu sonho,
contendo informações para quem vai iniciar as obras e não sabe
por onde começar.
A família Alfablu deseja a você e sua família, muita paz, saúde e
tranquilidade no seu novo imóvel.

Parabéns pela aquisição! Você fez um ótimo investimento.

Cordialmente,
Alfablu Empreendimentos Imobiliários LTDA.

ETAPA 1

REALIZAR A ESCRITURA PÚBLICA

O QUE É?
A escritura pública é um documento que assegura a validade
jurídica da negociação de compra e venda de um imóvel e garante
o direito à propriedade privada ao novo dono.

O QUE FAZER?
Solicitar no seu cartório de preferência a realização da escritura
acompanhados dos documentos necessários.

DOCUMENTOS:

Cópia do Contrato Particular de Compra e Venda;
Cópia RG e CPF do(s) adquirente(s);
Cópia comprovante atualizado de residência (últimos 2 meses)
do(s) adquirente(s);
Cópia comprovante atualizado do estado civil (últimos 30 dias)
do(s) adquirente(s), sendo a certidão de nascimento / certidão
de casamento;
Certidão de inteiro teor, ônus e ações reipersecutórias
da matrícula do imóvel (adquirida no registro imobiliário
competente);

ETAPA 2

REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA

O QUE É?
Apesar de a escritura ser obrigatória e de suma importância, é
o registro do imóvel que efetivamente consolida a transação de
compra e venda. A partir deste ato propriedade passa realmente
para o novo titular.

O QUE FAZER?
Após a assinatura da escritura em Cartório, com ela em mãos,
junto com os documentos necessários, solicitar ao Registo de
Imóveis da Comarca competente.

DOCUMENTOS:
Escritura Pública assinada;
Guias pagas de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis);
Guias pagas de FRJ (Fundo de Reaparelhamento Judiciário).

ETAPA 3

ATUALIZAR CADASTRO IMOBILIÁRIO

O QUE É?
O Cadastro Imobiliário serve de base para o lançamento tributário
do IPTU, que deve estar em nome do proprietário. Ao realizar a
compra esse cadastro estará em nome da Alfablu e é de extrema
importância que o comprador realize a transferência para o seu
nome, mantendo assim o cadastro da prefeitura atualizado. A
transferência pode ser feita após o registro da escritura.

O QUE FAZER?
Apresentar os documentos necessários juntamente com o
requerimento padrão preenchido na prefeitura, solicitando a
atualização do cadastro imobiliário/ IPTU.

DOCUMENTOS:
Requerimento Padrão da Prefeitura;
CND (Certidão Negativa de Débitos do Imóvel), junto a Prefeitura;
Matricula do imóvel atualizada, junto do Registro de Imóveis;
Contrato de compra e venda;
CNH ou RG do adquirente e responsável.

O pagamento do IPTU é de responsabilidade do Cliente a partir
da Assinatura do Contrato e/ou Escritura Pública.

ETAPA 4

LIGAÇÃO DE LUZ

O QUE FAZER?
Apresentar, em uma loja de atendimento, cópias simples
(mediante apresentação dos originais) ou cópias autenticadas da
documentação necessária e realizar a solicitação da ligação de
energia.

DOCUMENTOS:
Matrícula atualizada em nome do adquirente;
O padrão de entrada deve estar pronto conforme normas
técnicas da CELESC (disponível em:
https://www.celesc.com.br/arquivos/normas-tecnicas/padraoentrada/manual-simplificado-padrao-entrada-energia-eletrica.
pdf);
Apresentar relação de equipamentos/carga a ser usada
no imóvel (ex: quantidade de lâmpadas, TVs etc);
Especificar o tipo de ligação (monofásica, bifásica ou trifásica);
Informar o endereço completo do imóvel, com ponto
de referência.

ETAPA 5

LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO

O QUE FAZER?
Após a finalização da sua obra seguindo o projeto aprovado pela
Prefeitura e seguindo as normas de padronização da Samae, reúna
todos os documentos necessários e compareça a Samae para
solicitar uma nova ligação.

DOCUMENTOS:
CPF e RG ou documento de identificação com foto;
Matrícula atualizada em nome do adquirente;
Informações quanto à localização e descrição do imóvel;
Em caso de pessoa jurídica, além do documento do terreno,
trazer o contrato social da empresa e cartão do CNPJ.

Nunca interligue os sistemas de água pluviais (saída das
calhas do telhado e caixa coletora de águas da chuva das áreas
externas) no sistema de esgoto de sua residência, e da mesma
maneira nunca interligue o seu sistema de fossa e filtro na rede
de drenagem pluvial existente do loteamento.

Esgoto

Rede de esgotamento sanitário

Águas das chuvas

Rede de drenagem pluvial

ETAPA 6

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

O QUE É?
Se trata de um documento emitido pelas prefeituras municipais
atestando que o projeto de construção atende a legislação vigente
e que existe um responsável técnico pela execução da obra. Em
hipótese alguma comece uma obra sem antes obter o alvará. Além
de sofrer multas e embargar a obra, o proprietário do terreno
assume a responsabilidade civil e criminal se qualquer ocorrência
desagradável ocorrer como alguém se ferir ou se as construções
vizinhas apresentarem algum dano.

O QUE FAZER?
Reunir todos os documentos necessários e fazer a solicitação do
alvará na Prefeitura.

DOCUMENTOS:
Consulta de viabilidade;
Requerimento padrão requerendo o alvará;
Certidão atualizada de inteiro teor do imóvel (últimos 30 dias);
Projetos assinados pelo engenheiro responsável e requerente
e ARTs para análise, de acordo com o plano diretor municipal.

Dicas

Somente dê início à construção após a contratação de
profissionais habilitados e realizadas devidas analises,
aprovações e emissão de alvará de construção pelos
órgãos competentes;

Não deposite materiais de construção nas calçadas, ruas e
terrenos de vizinhos;

Nunca direcione seu esgoto na rede de drenagem do
loteamento, e vice-versa;

Nunca execute argamassa de cimento, areia, cal e/
ou concreto diretamente sobre o asfalto zele pelo seu
patrimônio;

Mantenha seu terreno sempre limpo e roçado.

