Guia do Cliente

Guia do Cliente

Tudo que você precisa saber sobre o imóvel adquirido.

Boas-vindas
Seja bem-vindo(a)! É com muita satisfação que o(a) recebemos
como um(a) cliente OAS Empreendimentos. Neste guia, você
poderá conhecer melhor a empresa e ter ainda mais certeza de que
fez uma excelente escolha ao adquirir o seu imóvel.

Fundada em 1976, a OAS consolidou-se como referência no
setor da construção civil brasileira e hoje é uma das principais
organizações do segmento na América Latina.
A empresa divide sua atuação em duas frentes:
A OAS Engenharia S.A., que executa obras da construção
civil pesada, como estradas, barragens, hidrelétricas, portos
e aeroportos, e a OAS Investimentos S.A., braço dedicado
aos investimentos em negócios de infraestrutura, arenas
multiuso, óleo e gás, incorporação imobiliária e concessões
de serviços públicos, como saneamento ambiental, gestão
de vias urbanas, rodovias, metrôs e aeroportos. A empresa
atua em mais de 20 países e conta com mais de 85 mil
colaboradores, que fazem da companhia uma referência em
empreendedorismo, solidez e qualidade.

A OAS Empreendimentos é uma das mais conceituadas
incorporadoras do mercado imobiliário brasileiro. Presente
nas principais regiões do país, com escritórios em São
Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito
Federal, é referência de empreendedorismo, com projetos
que se destacam pela inovação.
A OAS Empreendimentos possui um vasto portfólio, que
inclui condomínios residenciais, complexos empresariais,
shoppings, hotéis e loteamentos. Com foco na qualidade,
a empresa tem como principal objetivo a satisfação de
seus clientes através da excelência no atendimento. E
se orgulha de contribuir para a realização do sonho de
milhares de pessoas.

Portal do Cliente
Após assinar a sua Promessa de Compra
e Venda, você receberá um e-mail da área
de Relacionamento com o Cliente. Além de lhe

Canais
de Comunicação

desejar boas-vindas, a mensagem informará
o seu login e a sua senha para acessar o Portal
do Cliente, um sistema online onde você
poderá atualizar seus dados cadastrais sempre
que necessário, visualizar seu extrato, emitir

Agradecemos a confiança depositada,

seu informe de Imposto de Renda, imprimir

e passamos às suas mãos este Guia do Cliente,

a 2a via dos boletos e agendar vistorias, entre

criado para facilitar o entendimento das várias

outros serviços.

etapas do seu relacionamento com
a OAS Empreendimentos.
Nele, você encontrará tudo que precisa saber
sobre o imóvel adquirido, desde a compra até
a pós entrega de sua unidade. Além disso,

Central de
relacionamento
com o cliente

você pode contar com diversos canais de
comunicação para ajudá- lo em caso de dúvidas

A Central de Relacionamento com o Cliente

e solicitações.

OAS Empreendimentos está disponível de
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h:

3003 2500* (capitais e regiões metropolitanas)
*Custo de uma ligação local.

0800 729 2500 (demais regiões)
atendimento@oasempreendimentos.com
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Introdução
Para termos uma parceria duradoura e bem sucedida, primeiro, é
preciso confiança e segurança. Pensando nisso, nós queremos começar
te fornecendo todas informações e detalhes necessários sobre o seu
Novo Imóvel, através dessa Cartilha de Compra. Aqui você encontrará
todos os dados e noções técnicas sobre como será e funcionará o
processo, desde a compra até depois das chaves lhe serem entregues.
Sinta-se livre para consultar este documento sempre que precisar
e aproveite ao máximo essa nova fase da sua vida, a qual estamos
extremamente felizes em participar.

Atenciosamente,
OAS Empreendimentos

Compra

Pagamentos
até a entrega do
empreendimento

Obras

Vistoria de
unidade

Fim das Obras
e Habite-se

Assembléia Geral
de Implantação de
Condomínio

Vistoria das
Áreas Comuns

Quitação do
Imóvel

Contrato Definitivo
de Venda e Compra

Entrega das
Chaves

Ápos a Entrega

Compra

Contrato
Quadro Resumo
Após o Contrato
Memorial Descritivo e Plantas

Compra

Contrato
Após a análise dos documentos apresentados e da aprovação
do crédito, a segunda etapa a ser realizada é a assinatura do
Compromisso de venda e compra. O contrato é o documento
firmado entre a OAS Empreendimentos (e seus sócios, se houver) e
o cliente, onde são pactuadas as condições de compra e venda do
imóvel e descritos o preço, a forma de pagamento e as condições
da construção e entrega do empreendimento. O contrato só terá
validade após a compensação do primeiro cheque da parcela do sinal
e quando assinado pelos representantes legais da incorporadora e
pelo cliente. O valor da unidade, indicado no contrato, não inclui os
valores das comissões, por estas terem sido pagas diretamente à
imobiliária e ao corretor que intermediou o negócio, uma vez que
a comercialização do imóvel é realizada por empresa de venda
de imóveis e/ou consultores imobiliários, entidades autônomas e
independentes, devidamente inscritas no CRECI – Conselho Regional
de Corretores de Imóveis, razão pela qual se efetua o pagamento da
comissão de intermediação a quem de direito, valor esse que não
integra o preço de venda da unidade ora adquirida.
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Compra

Quadro Resumo
O “Compromisso de Compra e Venda” é um contrato único, porém, para
fins didáticos, é dividido em “Quadro Resumo”, contendo um sumário das
principais informações do negócio e “Normas Contratuais”, onde constam
detalhadamente as condições do negócio.

Após o contrato
Você deve estar atento a todos os contatos que a OAS Empreendimentos fará
a partir deste momento. Comunicados enviados por e-mail atraves do Portal
do Cliente ou em versão física irão informá- lo sobre o andamento de sua obra,
o status de seu pagamento, os prazos de quitação de impostos – a exemplo
do ITBI ou ITIV, o status de pagamento, e receber lembretes sobre prazo de
pagamento de impostos - como o ITBI - ou a respeito de documentos que vai
precisar providenciar durante esse período, até a entrega do seu imóvel.

Para garantir o acesso a essas informações, basta que
você mantenha seus dados cadastrais atualizados.
Para isso, acesse o Portal do Cliente ou ligue para a
Central de Relacionamento com o Cliente.
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Pagamentos até a entrega do empreendimento

Parcela fixa

Parte reajustável

O primeiro pagamento a ser realizado para adquirir uma

Os pagamentos da parte reajustável do preço serão feitos

unidade imobiliária é o do sinal, (denominado “parcela

por meio de boletos bancários, enviados ao seu endereço

fixa”), feito usualmente por meio de cheque ou boleto

de correspondência. Você pode também consultar e

bancário no ato da assinatura do Instrumento Particular

imprimir o boleto do mês no Portal do Cliente:

de Promessa de Compra e Venda.*

www.oasexclusive.com

Por questões de segurança, a OAS Empreendimentos não
recomenda pagamentos em dinheiro. Caso a companhia
aceite receber o pagamento do preço ou parte dele por
meio de dinheiro, isso será informado ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF, órgão da
Receita Federal sobre a movimentação financeira.

Ponto de atenção: Lembramos
que o não recebimento do
boleto não exime a obrigação do
comprador da responsabilidade do
pagamento na data.

*Observação: o Compromisso de Compra e Venda assinado pelo
comprador é suspenso se não ocorrer a compensação bancária do(s)
cheque(s)/boleto(s) da parcela fixa. A eventual recusa de pagamento
do(s) cheque(s) pela respectiva instituição bancária quando de sua
primeira apresentação, ou a falta de pagamento do(s) boleto(s) serão
motivos e provas de que a validade do contrato não se verificou,

As parcelas pagas via boleto bancário podem levar até
quatro dias úteis para serem atualizadas no portal.

passando este, de pleno direito, a ser nulo e sem qualquer efeito. A partir
do momento em que ocorrer esta hipótese, a OAS Empreendimentos
ficará, automaticamente, sem a necessidade de qualquer formalidade ou
notificação, livre para alienar o imóvel objeto do presente instrumento a
terceiros, não sendo devida qualquer indenização ou penalidade parte
a parte, a qualquer título que seja, perdendo, ainda, o comprador os
eventuais valores pagos diretamente a terceiros a título de intermediação
pelo presente negócio imobiliário.
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Pagamentos até a entrega do empreendimento

DDA - Débito Direto Autorizado
O DDA é uma funcionalidade do sistema bancário brasileiro que permite que o cliente concentre todos
os seus boletos, emitidos por qualquer banco ou no banco do qual é correntista.
Os clientes cadastrados no DDA deixam de receber seus boletos de cobrança registrada impressos.
Os mesmos serão apresentados de forma eletrônica nos canais de relacionamento Internet Banking,
Caixas Eletrônicos e Central de Atendimento.

Dica: O cadastro ao DDA não significa que as suas contas serão pagas
automaticamente. Para que o pagamento seja realizado é necessário que
você acesse um dos canais de relacionamento do banco, verifique se há
boletos a serem pagos e autorize ou agende o pagamento dos respectivos
boletos. Para auxiliar nesta questão, o banco coloca a disposição um
conjunto de alertas sobre a existência de títulos a pagar, tais como: SMS,
mensagem no Internet Banking, na Central de Atendimento ou e-mail
marketing. Assim, você será informado com antecedência sempre que
receber títulos pelo DDA.

25

Pagamentos até a entrega do empreendimento

Diferença entre DDA e Débito Automático
A diferença entre o DDA e o Débito Automático é que o DDA consiste em um serviço de apresentação
eletrônica do boleto, não implicando necessariamente em seu pagamento, uma vez que depende da
autorização do correntista para cada quitação.
Já o serviço de débito automático, prestado hoje pelos bancos, consiste no débito na conta do cliente,

Havendo cadastro destes pagamentos no sistema de Débito Direto Autorizado (DDA), todos os boletos
serão disponibilizados diretamente na conta do cliente, eliminando a emissão dos boletos impressos e
enviados pelo correio. Caso não receba o boleto, verifique a situação com a instituição financeira onde
tem conta corrente.

na data do vencimento previamente contratado, referente às contas de concessionárias de serviços
(água, luz, telefone, gás).
Os benefícios do DDA são: rapidez em receber o boleto antes do vencimento, segurança no pagamento,
baixa possibilidade de fraudes de cobranças indevidas, além da importante redução da emissão de
papel, minimizando impactos ambientais.

Dica: é importante guardar todos os comprovantes de pagamento.
São documentos que poderão ser verificados caso haja alguma
necessidade. Acompanhe seu fluxo financeiro pelo Portal do Cliente:
www.oasexclusive.com/portaldocliente

Ponto de Atenção: A OAS Empreendimentos não pode solicitar o DDA ao
banco pelo cliente, esse pedido deve ser feito diretamente pelo cliente ao
banco onde é correntista. O cancelamento dessa funcionalidade também
deve ser feita pelo cliente diretamente ao banco.
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Pagamentos até a entrega do empreendimento

Índices de correção

Antecipação do pagamento de parcelas

Até a emissão do “Habite-se” do empreendimento, as parcelas

O cliente pode antecipar o pagamento, sempre da última parcela para a 1a (primeira) parcela do fluxo

da Parte Reajustável do preço serão corrigidas mensalmente

em aberto (de trás para frente).

pelo INCC-DI (Índice Nacional de Custo da Construção –
Disponibilidade Interna), calculado pela FGV (Fundação
Getúlio Vargas). A correção é feita com base no INCC-DI
apurado nos dois meses antes da data de vencimento da
parcela. Assim, uma parcela que vence em julho, por exemplo,
será calculada com base no INCC de maio.
Após a emissão do “Habite-se” do empreendimento, a correção
do saldo devedor passa a ser feita pela variação acumulada do

Nessa situação, o desconto concedido será:
Para as parcelas que possuem juros de acordo com a Tabela Price, serão retirados os juros
proporcionais ao período antecipado (valor presente).
Para as parcelas que não possuem juros, o benefício será a não cobrança de correção monetária da
data da antecipação até o efetivo vencimento da parcela.
Sempre que tiver interesse em fazer a antecipação de uma ou mais parcelas de acordo com as condições
contratuais entre em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente OAS Empreendimentos.

IGP-M – índice de correção monetária calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas, sendo que o índice base será
o referente a dois meses anteriores ao mês de expedição do

Pagamento de boleto em atraso

Auto de Conclusão de Obra (“Habite-se”). Da mesma forma,
quando do reajuste da parcela, o índice retroagirá dois meses

O boleto é válido até o final do mês de vencimento. Após esse prazo, você precisa de um novo boleto.

do vencimento da parcela.

Nesse caso, entre em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente OAS Empreendimentos.
Pelo atraso, serão acrescidos juros, multa e atualização monetária previstos em contrato.

Juros*
Todas as parcelas, cujos vencimentos ocorram após a expedição
do certificado de conclusão (“habite-se”) estarão sujeitas à

Ponto de Atenção: O inadimplemento poderá acarretar a comunicação
do débito aos órgãos de proteção ao crédito, cobrança por meio de ação
judicial e rescisão contratual.

incidência de juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculado
pela Tabela Price Nos termos e condições do seu contrato.

Importante: em caso de rescisão contratual (distrato) por inadimplemento do comprador, este terá
direito de receber apenas parte dos valores pagos à OAS Empreendimentos, conforme previsão
contratual, ou seja, 75% (setenta e cinco por cento) dos valores por ele efetivamente pagos,
atualizados de acordo com os critérios estabelecidos no seu contrato.
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Pagamentos até a entrega do empreendimento

Acompanhamento do saldo
É possível consultar o extrato dos pagamentos e o saldo do preço
no Portal do Cliente.

Parte reajustável
Financiamento
Deverá ser pago em uma única parcela, em
até 60 (sessenta) dias contados da data

Consulta do Informe de Rendimentos

da expedição do certificado de conclusão “habite-se” - da seguinte forma:

Anualmente o Informe de Rendimentos referente à compra de imóvel em construção será

Através de financiamento bancário a ser

disponibilizado no Portal do Cliente.

obtido pelo comprador.

Para declarar o imóvel que está adquirindo, na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física

Caso não obtenha o financiamento

(IRPF), deve ser informada a aquisição de imóvel de forma detalhada na coluna “Discriminação”. Na

bancário, até a data do vencimento,

coluna “Situação em”, devem ser informados os valores efetivamente pagos até aquela data.

com recursos próprios e de uma só vez,

No caso de imóvel pronto, o qual está sendo financiado, na Declaração de IRPF, no campo “Bens e

podendo, inclusive, se aplicável, utilizar

Direitos”, deve ser informada a compra do imóvel, na coluna “Discriminação”, detalhada a forma de

recursos que detém no Fundo

aquisição, isto é, informar que foi objeto de financiamento e, na coluna “Situação em”, informar o

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

valor efetivamente pago no ano. No ano seguinte, ao valor do bem declarado no ano anterior, deve
ser acrescido o valor das parcelas pagas no ano, e assim sucessivamente até a quitação.
Não deve ser declarado no campo “Dívidas”, quando houver financiamento sujeito a atualizações
monetárias pós-fixadas, por modificarem o valor final, pré-determinado.
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Obras

Início das Obras
Etapas das Obras
Memoria Descritivo

Obras

Início das obras
Você será informado sobre o início das obras
do empreendimento através de e-mail e poderá
acompanhar a evolução da mesma na página
do empreendimento no Portal do Cliente. Lá é
possível visualizar o cronograma das atividades
de engenharia e as fotos.

Etapas das obras
A obra completa de um empreendimento envolve as seguintes atividades:
Serviços preliminares – Nesta etapa é feita a limpeza do terreno, demolição de construções
anteriores e instalação do canteiro de obras da equipe de engenharia. Finalizada esta etapa,
começa a construção do edifício propriamente dita.
Terraplenagem – É nesta etapa que ocorrem o nivelamento, a preparação e escavação do terreno.
Fundação – A fundação é a base da construção, a parte do edifício que transfere o seu peso para o
terreno. As fundações podem ser rasas ou profundas (sapatas, estacas, etc).
Estrutura – É o esqueleto do edifício. As edificações são normalmente feitas em concreto

Dica: Os clientes receberão por
e-mail os dados para acessar
o Portal do Cliente, além das
notificações sobre o status da
obra. É importante manter o
seu cadastro atualizado!

armado (pilares, vigas e lajes) ou, em outros casos, em alvenaria estrutural. Apenas nesta
etapa o empreendimento torna-se visível para as pessoas que estão de fora da obra.
Vedação – São os elementos que dividem os cômodos dos apartamentos. Podem ser externos ou
internos. Frequentemente chamadas de paredes, podem ser de blocos ou gesso acartonado (drywall).
Revestimentos – Pisos, revestimento ceramicos, etc. Nesta etapa, são instalados os revestimentos
das unidades e áreas comuns.
Esquadrias/Serralherias – São basicamente portas e janelas, além de escadas metálicas,
corrimãos e grelhas.
Instalação – É nesta etapa que as instalações prediais - hidráulica, esgoto, exaustão, elétrica,
especiais e de ar-condicionado - são realizadas.
Pinturas – Nesta etapa são iniciadas as pinturas internas e externas.
Urbanização/Paisagismo – Quando são feitos os jardins, plantadas árvores e mudas, além de
instaladas placas e outros elementos de sinalização.
Licenciamentos - Obtenção do certificado de conclusão da obra (“habite-se” do empreendimento),
junto à Prefeitura do Município, etc.
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Obras

Memorial descritivo e plantas
Junto com o contrato de promessa de compra e venda, também
será disponibilizado o Memorial Descritivo das áreas comuns
e da respectiva unidade adquirida. O memorial descritivo é
o documento que contem a relação dos materiais que serão
utilizados, o que possibilita a conferência entre o que foi acordado
e o que foi entregue.
A planta disponibilizada indica a representação gráfica da projeção
horizontal da unidade selecionada. Em se tratando da planta do
apartamento, sala comercial ou loja conterá a disposição dos
cômodos, indicações de forro, estrutura, shafts e a previsão das
respectivas medidas internas.
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Vistoria da unidade

Vistoria
Como Funciona

Vistoria do Imóvel

A vistoria é um procedimento essencial para o recebimento das chaves nos casos de
empreendimentos ainda em obras. Consiste na visita do comprador do imóvel para
conferência das instalações e dos acabamentos, bem como para verificar da se o mesmo
está em conformidade com o Memorial Descritivo de Construção ou se apresenta vícios
aparentes de construção. A vistoria é acompanhada por um representante da OAS
Empreendimentos, e se todos os itens estiverem em conformidade com o Memorial,
o comprador deverá registrar sua aprovação por meio da assinatura do Boletim de
Vistoria da Unidade (BVU). Caso não seja possível comparecer à vistoria, o comprador
pode enviar um representante legal munido de uma procuração particular com firma
reconhecida em cartório, para que ele realize a vistoria em seu lugar. Se ainda assim
não for possível realizar a sua vistoria dentro do prazo estabelecido para esta etapa, um
profissional habilitado fará o procedimento e, se for o caso, dará o aceite da unidade,
concluindo o processo.
Quando do início do período da vistoria, enviaremos para o seu endereço de
correspondência e para seu e-mail um comunicado sobre o início deste processo. Você
poderá agendar a sua vistoria no Portal do Cliente ou solicitar o agendamento por meio
da Central de Relacionamento com o Cliente.
Visando a própria segurança do comprador, só poderão acompanhar a vistoria no
máximo duas pessoas, com idades acima de 12 (doze) anos. Para visitar a obra,
solicitamos que ambos usem, preferencialmente, calças compridas e sapatos baixos
(sem salto) e fechados.
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Vistoria do Imóvel

Como Funciona
Qualquer irregularidade deve ser anotada no campo
No dia marcado, o comprador deve dirigir-se ao
empreendimento para realizar a vistoria em conjunto
com um funcionário da OAS Empreendimentos. Na
oportunidade receberá uma listagem com vários
itens a serem observados no imóvel, a partir da
vistoria do seguinte:

específico do documento. A OAS Empreendimentos
providenciará o reparo e o cliente será convocado
para nova vistoria com o objetivo de conferir se o
problema foi corrigido.
Estando o imóvel em conformidade, o cliente deverá
assinalar no campo específico para aprovação e
assinar o Boletim de Vistoria da Unidade. construtora.

Tomadas e pontos de eletricidade.
Torneiras, metais e sifões.
Caimento dos pisos para os ralos.
Vasos sanitários.
Revestimentos cerâmicos (pisos e paredes).

Ponto de Atenção: na vistoria, preste bem

Esquadrias (portas e janelas).

atenção aos itens avaliados. Após a entrega do

Pintura.

imóvel a construtora não efetuará mais nenhum
reparo nesses itens salvo nos casos previstas no
Termo de Garantia parte integrante do “contrato,

Dica: antes do recebimento das
chaves, este é o único momento
em que é permitido medir o
imóvel. Portanto, se o comprador
tiver interesse, poderá trazer para
a vistoria os seus fornecedores.

válidos apenas para problemas decorrentes de
defeitos construtivos, peças e materiais (itens
que não podem ser detectados na vistoria), os
chamados vícios ocultos.
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Fim das obras
e habite-se

Fim das obras e habite-se

Considera-se a obra concluída fisicamente quando a construção está
terminada e o Habite-se (Certificado de Conclusão da Obra) é expedido.
Após a conclusão da obra, a Prefeitura realiza uma vistoria
para verificar se o empreendimento foi executado conforme o
projeto aprovado. Após a aprovação é concedido o Habite-se do
empreendimento, atestando que o imóvel está apto a ser habitado.
Após a finalização das obras e a emissão do “Habite-se”, a
incorporadora providenciará a documentação complementar e
necessária a Averbação da construção junto ao competente Registro
de Imóveis para que se permita aos compradores celebrarem os
instrumentos definitivos de venda e compra.
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Assembleia Geral
de Instalação de
Condomínio (AGI)

Assembléia
O que é despesa ou taxa
condominial?

Assembleia Geral de Instalação de Condomínio (AGI)

A Assembleia Geral de Instalação do Condomínio (AGI) é o evento que marca a entrega do empreendimento,

Todas as atividades realizadas neste dia ficam registradas em ata, que é arquivada no Tabelionato de Títulos

considerado em suas áreas comuns, para os compradores. Desta forma, este evento ocorre após a conclusão

e Documentos e necessária para a obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do condomínio junto

das obras e, preferencialmente, após averbação do empreendimento no competente Registro de Imóveis.

à Receita Federal do Brasil. Você receberá via correios, por email e através do Portal do Cliente, o edital

Durante esta assembleia presencial, institui-se formalmente o condomínio ligado ao empreendimento e são

de convocação da assembleia informando o dia, o horário e o local de sua realização. O evento também é

eleitos o síndico, o(s) subsíndico(s) e a comissão fiscal, os quais ficarão encarregados de realizar a vistoria

divulgado em anúncio formal em jornal de grande circulação.

técnica das áreas comuns ou de eleger uma comissão com este fim. Somente após esta vistoria e assinatura

Se você não puder comparecer à AGI, poderá enviar uma pessoa de sua confiança, que deverá comparecer à

do “aceite” das áreas comuns é que será iniciada a entrega das chaves das unidades, mediante agendamento

assembleia portando procuração com poderes específicos de representação e com sua firma reconhecida, por

realizado pelo setor de Relacionamento com o Cliente.

tratar-se de um ato jurídico. É necessário comunicar o fato à Central de Relacionamento, bem como

Ainda durante a assembleia, os condôminos conhecem a empresa recomendada pela
incorporadora para administrar o condomínio, a qual apresentará previsão
orçamentária inicial sugerida para aprovação pelos condôminos. A empresa

o nome do representante.
Importante registrar que após a instalação da AGI, passará a ser cobrada a Taxa de
Condomínio, conforme deliberado na propria assembleia.

administradora é apenas uma indicação visando melhor atender e
garantir bom o funcionamento do condomínio e a manutenção
do

empreendimento,

conforme

previsto

no

edital

de

convocação, podendo a mesma ser substituída por outra
em assembleia posterior mediante livre escolha e
votação dos condôminos..
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O que é despesa
ou taxa
condominial?
Os

empreendimentos

imobiliários

que

contam ou contarão com um ou mais
pavimentos, construídos de forma isolada entre
si, destinados a fins residenciais ou não residenciais,
podem se submeter ao regime de condomínio especial,
regido pela Lei n.o 4.591/64 e legislação correlata, pelo
qual há uma divisão entre as áreas privativas das unidades
autônomas e as áreas comuns do empreendimento. Assim,
cada um dos proprietários das unidades autônomas, sejam elas, por
exemplo, apartamentos ou vagas de garagem, terá no empreendimento o

O pagamento passará a ser de responsabilidade
do proprietário a partir da aprovação da previsão
orçamentária apresentada na AGI. Observe que as áreas
comuns dos empreendimentos serão entregues apenas com
os materiais, mobiliário e utensílios informados no memorial
descritivo disponível no momento de assinatura do Compromisso
de Venda e Compra. Logo, eventuais melhorias na área comum do
empreendimento são de exclusiva responsabilidade do condomínio,
portanto, se for necessário instalar mais equipamentos para segurança do
condomínio, por exemplo, essas despesas são retiradas do valor da taxa condominial.

direito de uso sobre áreas únicas e exclusivas dele e sobre áreas comuns aos outros
proprietários de unidades autônomas, tais como, por exemplo, piscina, salão de festas, etc.
Portanto, despesa ou taxa condominial é o valor devido por cada condômino para arcar com as

Ponto de Atenção: a partir da data da realização da Assembleia de Instalação do Condomínio ou, no caso

despesas do condomínio, referentes às áreas comuns do empreendimento, tais como: luz, água,

de empreendimentos prontos, da assinatura do Compromisso de Venda e Compra de unidade autônoma (o

administradora, funcionários, segurança etc.

que ocorrer por último), o comprador será o único e exclusivo responsável pelas despesas do condomínio,

O critério para divisão das despesas condominiais, salvo disposição em contrário na convenção de

bem como pelo pagamento de IPTU e de quaisquer outros valores que incidam ou venham a incidir sobre a

condomínio do empreendimento, é a medida da fração ideal de terreno de cada unidade. Deste modo,

sua unidade. Esses itens são da responsabilidade do comprador e devidos por ele, mesmo que lançados em

quanto maior for o tamanho da unidade e sua correspondente fração ideal, maior será a participação

nome da OAS Empreendimentos ou de uma de suas empresas. O não recebimento das chaves do imóvel,

do condômino no rateio de despesas do condomínio.

por quaisquer razões, também não afasta a responsabilidade do comprador de pagar as referidas despesas.

Vistoria das áreas
comuns

Vistoria das áreas comuns

Assim como a vistoria da unidade, a vistoria das áreas comuns
do empreendimento é um procedimento importante para a
entrega das chaves de suas respectivas unidades. Essa vistoria
pode ser feita por uma comissão designada pelo condomínio
(exemplo: subsíndico e conselheiro), ou por outro proprietário
por ele designado, ou, ainda, por um perito contratado. Este
processo de escolha dos representantes do condomínio é feito
sem interferência da incorporadora.
Como o próprio nome diz, a Vistoria de Áreas Comuns
consiste na verificação da conformidade das áreas comuns do
empreendimento em relação ao Memorial Descritivo do mesmo.
Após a vistoria completa, a comissão assina o BVAC - Boletim de
Vistoria das Áreas Comuns, com ressalvas ou não.
Além da vistoria ser realizada pela comissão, a incorporadora
disponibiliza laudo técnico realizado por empresa especializada
seguindo as Normas Técnicas Brasileiras.
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Quitação
do Imóvel

Financiamento Bancário
Financiamento com
a OAS Empreendimentos
Recursos próprios
FGTS

Quitação do Imóvel

Financiamento bancário
Para viabilizar a compra de imóveis, diversas instituições financeiras
oferecem financiamento imobiliário. A obtenção e a contratação do
financiamento junto à instituição financeira são de responsabilidade

Financiamento com
a OAS Empreendimentos

do comprador. A OAS Empreendimentos, por sua vez, tem o
compromisso de entregar ao comprador, ou indicar onde poderão
ser obtidos todos os documentos exigidos pelo banco.
A OAS Empreendimentos, todavia, conhecedora da importância
deste momento para o cliente,indica uma assessoria imobiliária com
o objetivo de agilizar os processos de obtenção do crédito imobiliário
junto às instituições financeiras.
Aproximadamente 03 (três) meses antes da entrega do seu imóvel, a
OAS Empreendimentos enviará comunicado informando aos clientes
os telefones e e-mails de contato da assessoria indicada.
Caso opte pelo financiamento bancário, a entrega das chaves será
efetuada após a assinatura do contrato de financiamento e de seu
registro em cartório.

Em alguns de seus empreendimentos a OAS Empreendimentos
disponibiliza aos clientes, a seu exclusivo critério, a opção de
financiamento direto com ela. Essa opção de pagamento e
quitação do preço do imóvel poderá ser escolhida no momento
da venda e assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou
próximo do vencimento da parcela referente à Parte Reajustável
- Financiamento - do preço. Não é possível migrar para essa
modalidade de quitação em outro momento.
Nessa modalidade, no mesmo ato de assinatura da escritura
definitiva de venda e compra e financiamento, o imóvel é alienado
fiduciariamente à OAS Empreendimentos em garantia da dívida
assumida pelo comprador e somente será liberado após a final
liquidação do saldo do financiamento. Essa modalidade de
financiamento também prevê a possibilidade da vendedora ceder
os direitos creditórios, a qualquer tempo, a um agente financeiro.
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Quitação do Imóvel

FGTS
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pode ser
utilizado para a quitação do imóvel ou para complementar o
pagamento realizado por meio de financiamento. Estes recursos
poderão ser utilizados desde que você e o imóvel adquirido se
enquadrem nos critérios estabelecidos pela legislação vigente
na ocasião da entrega do empreendimento.

Recurso próprios

Para obter informações e conhecer as regras e a documentação
completa que deve ser apresentada, ou entre em contato com a
Caixa Econômica Federal através do site www.caixa.gov.br

Nessa modalidade, o comprador, com recursos
próprios, paga diretamente à incorporadora o valor
total do preço do imóvel.
A quitação do imóvel poderá ser realizada a qualquer
momento, no entanto, será necessário aguardar,
ordinariamente, a instalação do condomínio para o
recebimento das chaves.
Caso tenha interesse de quitar antecipadamente

Dica: O FGTS só pode ser utilizado para
abater ou quitar a parcela de financiamento.
Não poderá ser utilizado para pagamento de
parcelas mensais, anuais ou de chaves.
com a incorporadora.

com recursos próprios, pode ser interessante, visto
que o saldo a pagar será trazido a valor presente,
com a aplicação dos índices somente até a data do
seu efetivo pagamento.

Dica: Para celebração de qualquer das
modalidades de contrato definitivo de
compra e venda, deverá o comprador dispor
de recursos financeiros para pagamento das
despesas decorrentes do instrumento, tais
como imposto (ITBI), despesas cartoriais, etc.
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Contrato definitivo
de venda e compra

Contrato Final e Definitivo
Despesas - Emolumentos
Laudêmio
ITBI / ITIV

Contrato definitivo de venda e compra

Esse é o contrato final e definitivo que transfere a titularidade e domínio do imóvel ao comprador.
A depender da modalidade de pagamento para quitação do preço escolhida pelo cliente, o contrato
definitivo de venda e compra será uma escritura pública de venda e compra ou um contrato particular de
venda e compra e financiamento, com pacto de alienação fiduciária em garantia ou hipoteca.
Especificamente para assinatura das escrituras públicas de venda e compra, é necessário haver no
competente Registro de Imóveis a matrícula individual da unidadeconforme o caso, e o seu preço estar
quitado. As escrituras públicas de venda e compra são obrigatoriamente lavradas por Tabelionatos de
Notas. O cliente será comunicado na assembleia de instalação de condomínio e/ou por e-mail sobre os
Tabelionatos de Notas recomendados pela incorporadora para celebração da escritura pública de venda e
compra. Os tabelionatos indicados terão disponíveis os documentos da incorporadora e do empreendimento
exigidos por lei, visando facilitar o andamento desse processo.
￼
O cliente, todavia, tem a faculdade de escolher qualquer outro Tabelionato de Notas para celebrar a escritura,
porém neste caso ele ficará responsável por providenciar todos os documentos necessários à celebração
da mesma. Em relação aos contratos particulares de venda e compra e financiamento, com pacto de
alienação fiduciária em garantia ou hipoteca, os clientes deverão celebrar este contrato diretamente com
a instituição financiadora ou com a incorporadora. Nestes casos, poderão haver custos de contratação, a
exemplo de vistoria bancária, e outros custos conforme instituição financeira de sua escolha.

Dica: Para celebração de qualquer das modalidades de contrato definitivo
de compra e venda, deverá o comprador dispor de recursos financeiros
para pagamento das despesas decorrentes do instrumento, tais como
imposto (ITBI), despesas cartoriais, etc.
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Contrato definitivo de venda e compra

Despesas Cartoriais
São os custos cobrados pelos cartórios (Tabelionato de Notas e
Ofício de Imóveis) para a realização dos atos de suas competências.
Quando da lavratura da escritura pública, bem como do seu
registro, e ainda, quando do registro dos contratos particulares,
conforme esclarecidos anteriormente, serão devidos, aos cartórios
competentes, os valores pelos atos praticados.

13

Contrato definitivo de venda e compra

Laudêmio
Em alguns casos, existem empreendimentos construídos
em áreas comumente chamadas de “foreiras”. Essas
áreas são submetidos ao Instituto jurídico da Enfiteuse

ITBI / ITIV

e caracterizam-se por serem do domínio da União (via
de regra são áreas próximas ou no entorno de lagoas,

O ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) ou ITIV (Imposto de Transmissão

mares ou rios, entre outros) ou do Estado, Município ou,

Inter Vivos), cuja nomenclatura pode variar em algumas cidades, é um tributo de

ainda, de algum ente privado (pessoa jurídica ou física),

competência dos municípios, que incide sobre operações de transmissão de bens

a exemplo da Igreja. Essa informação, constará no seu

imóveis entre vivos de forma onerosa. O cálculo do imposto pode variar de um

contrato de compra e venda.

município para outro, porém sempre terá uma alíquota definida por Lei Municipal

Nestes casos, sempre que ocorrer a transferência de

que incidirá sobre o valor do imóvel, seja, por vezes, o atribuído no negócio

titularidade do imóvel, será devido o pagamento do

ou o avaliado pela Prefeitura. É sempre aconselhável consultar a Prefeitura do

laudêmio, sendo necessária a demonstração da sua

município do empreendimento para apurar o percentual a ser cobrado em cada

quitação (no caso dos imóveis foreiros da União, a CAT –

tipo de transação comercial.

Certificado de Autorização de Transferência) para lavratura

A regra de vencimento do imposto também varia conforme o município, por

e registro dos contratos e/ou escrituras.

exemplo, em Salvador o pagamento deve acontecer até 30 dias depois do
momento da assinatura do instrumento particular de promessa de compra e
venda, Já em São Paulo, o imposto deve ser pago no prazo atribuído na guia
de pagamento e é exigido apenas na lavratura da escritura pública de compra e

Dica: Nos imóveis foreiros, e após
a transferência de titularidade, sera
devido anualmente, o foro pelo
proprietário.

venda do imóvel e no registro do contrato particular de compra e venda , alienação
fiduciária e financiamento bancário. Para efetuar o pagamento do referido
imposto é preciso emitir um DAM (Documento de Arrecadação Municipal). O
procedimento também varia conforme a cidade.
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Entrega de Chaves

Entrega de chaves

A entrega das chaves da unidade se dará após a expedição do Habite-se e realização
da assembleia de instalação do condomínio, Para tanto é necessário a quitação do
preço e às demais condições estabelecidas no seu compromisso de venda e compra.
Em linhas gerais, devem também serem superadas as seguintes etapas:
Para quitação através de recursos próprios:
Assinatura do Boletim de Vistoria da Unidade (BVU);
Assinatura da escritura definitiva de venda e compra da unidade;
Protocolo desta para registro no competente cartório de registro de imóveis.
Para quitação através de financiamento bancário ou consórcio:
Assinatura do Boletim de Vistoria da Unidade (BVU);
Assinatura e registro perante registro de imóveis competente do contrato
particular de venda e compra, de financiamento com pacto de garantia
(alienação fiduciária em garantia ou hipoteca, à escolha do Agente Financiador)
ou contrato particular ou escritura;
Identificação pela incorporadora da realização do crédito em sua conta;
Além do kit de chaves, você receberá o Manual do Proprietário com instruções
sobre a utilização e conservação do imóvel, prazos de garantia dos itens e outras
informações úteis. Caso não possa comparecer no dia agendado, um representante
legal, munido de Procuração Particular, Para assinatura do Termo de recebimento da
unidade (TRU) e retirada das chaves, outorgando poderes para este fim, com firma
reconhecida em cartorio e documento oficial de identificação com foto, poderá
receber as chaves em seu lugar. Caso seja de seu interesse, você poderá reagendar
a data para esse procedimento.

Dica: A incorporadora entrará em contato para realizar o
agendamento de entrega das chaves.
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Após a entrega

Manual do Proprietário
Garantia

Após a entrega

Manual do proprietário
A OAS Empreendimentos disponibiliza o Manual do Proprietário do imóve pra você no momento da entrega
das suas chaves. Ele traz informações e orientações importantes sobre cada um dos itens da unidade, além
de instruções sobre as providências iniciais que devem ser tomadas após receber suas chaves. O Manual deve
ser consultado periodicamente para sanar suas dúvidas e observar as recomendações sobre os cuidados na
conservação da sua unidade. Dessa forma, você mantém as garantias previstas para seu imóvel.

Garantia
Conforme citado no manual do proprietário, vícios aparentes devem ser verificados e apontados no ato da vistoria
de sua unidade (a exemplo de defeitos de pintura, integridade de louças e metais, etc). Para eventuais vícios
ocultos decorrentes de defeitos construtivos, peças e materiais com defeitos que não podem ser detectados na
vistoria, o comprador tem direito aos reparos e prazos estabelecidos no Termos de Garantia. Conforme estipulado
por lei, as estruturas das edificações são garantidas por cinco anos, contados a partir da realização da Assembléia
Geral de Condomínio.
Para solicitar manutenção, você deverá entrar em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente e formalizar
sua solicitação, com data, nome, número do contrato e telefones de contato. Inicialmente, agendaremos uma visita
para avaliação técnica do problema e suas causas. Constatada a existência de problema construtivo, o serviço será
prestado. A OAS Empreendimentos contatará o cliente para informar a data de início.
Os manuais que acompanham as chaves do imóvel contem as informações necessárias para conservação e manutenção
de sua unidade. É importante ressaltar que a garantia se extingue a qualquer tempo, quando verificada modificação ou
alteração das características básicas do imóvel e/ou a inobservância das recomendações constantes nestes manuais.
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