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SEJA BEM VINDO!!!! 
A REALLE IMÓVEIS agradece a confiança e tem a satisfação de recebê-lo. 
Para mantermos uma parceria harmoniosa entre Administradora, Locador e 

Locatário, é importante a observação dos seguintes itens. 
 

CAPTAÇÃO PARA LOCAÇÃO  
 

AGENDAR A CAPTAÇÃO 

O proprietário do imóvel deverá agendar um horário para captação, dentro do horário 
comercial de segunda à sexta-feira, exceto no intervalo de 12:00 às 14:00hs. O proprietário 
deverá disponibilizar uma cópia da chave para a administradora. 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

O proprietário deve apresentar os documentos listados abaixo: 

 RG e CPF; 

 RG e CPF cônjuge (caso haja); 

 Comprovante de endereço atualizado (máximo 90 dias da emissão); 

 Guia de IPTU do ano vigente do imóvel a ser locado; 

 Conta da CEMIG e da COPASA do imóvel a ser locado. 
 

CEMIG E COPASA 

O proprietário deve estar ciente que as contas da CEMIG e COPASA devem estar em dia, 
caso os relógios estejam ligados. 
 

CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO 

Após realizada a captação e apresentado os documentos necessários será formalizada a 
contratação do serviço de administração, podendo ser a contratação com exclusividade ou 
sem exclusividade, ficando a critério do proprietário. 
 

VISITAS AO IMÓVEL 

As visitas dos clientes interessados a locação do imóvel será realizada dentro do horário 
comercial e/ou horários pré-definidos de acordo com a administradora. O imóvel deverá 
estar liberado, sem pertences no local. Caso haja morador as visitas deverão ser 
agendadas com o morador.  
A administradora não acompanha as visitas ao imóvel.  
 

PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 

Conforme orientação jurídica, todos os contratos devem seguir o prazo listado abaixo: 

 Imóvel residencial - Prazo de 36 meses (03 anos) 

 Imóvel Comercial - Prazo de 12 meses (01 ano) 
 
   Salvo a opção de locação por temporada, normalmente locado por no máximo 90 dias. 
Todas os exceções que fugirem do prazo citado acima, o proprietário deverá assinar uma 
autorização solicitando a alteração do prazo. 
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DURANTE A LOCAÇÃO 
 

PAGAMENTO AO LOCADOR 

Quando o imóvel for alugado, o proprietário terá 03 opções para receber o valor do aluguel. 

 Transferência para conta bancária do Sicoob; 

 Transferência para conta bancária de outros bancos (Será debitado a taxa de DOC 
cobrado pelo Banco) Valor atual da taxa R$ 5,50 reais (Maio 2018). 

 Retirada do valor em cheque diretamente na sede da administradora. 
 
Todos os aluguéis recebidos dos locatários por meio de boleto bancário, ficam disponíveis 
para pagamento aos locadores após 02 dias uteis do recebimento que é o tempo de 
compensação bancária.  
 

REAJUSTE E RENOVAÇÃO DE SEGUROS 

Os contratos vigentes com prazo superior a 12 (doze) meses, sofrerão reajuste a cada 12 
(doze) meses sobre o valor do aluguel, de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preço de 
Mercado) do mês que o contrato completar mais 01(um) ano de vigência. 
 

COMISSÃO DA ADMINISTRADORA 

DO PRIMEIRO ALUGUEL: O Locador pagará à administradora, remuneração 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do primeiro aluguel recebido do locatário, a 
título de remuneração pelo trabalho de confecção e análise das fichas cadastrais, 
elaboração do contrato de locação, laudo de vistoria, despesas administrativas e pela 
assistência jurídica. 
 
DOS DEMAIS ALUGUEIS: O proprietário pagará à administradora, mensalmente, 
remuneração correspondente a 10% (dez por cento) do valor dos aluguéis pagos pelo 
locatário, a qual nunca poderá ser inferior a R$ 50,00 (Cinquenta reais), de acordo com a 
tabela do SINDIMÓVEIS.  
Caso o imóvel administrado, possua padrão coletivo de água e energia elétrica, será 
cobrada uma taxa extra de administração de 03% (três por cento) sobre o valor do aluguel, 
caso o locador opte que a administradora realize a administração das referidas taxas. O 
mesmo critério também será utilizado para administração de IPTU e da taxa de 
CONDOMINIO. 
 

ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA 

A administradora fornece ao proprietário assistência jurídica gratuita, caso haja quaisquer 
problemas na locação vigente, ficando os honorários advocatícios por conta da 
administradora. O proprietário ficará responsável apenas pelas custas do processo judicial, 
se for o caso.  
 
A referida assistência jurídica gratuita não se aplicará as locações que utilizarem como 
garantia locatícia a modalidade de caução ou que haja dispensa de garantia locatícia, por 
parte do Locador. 
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