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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. 
 

INÍCIO DA LOCAÇÃO  
 
 

VISTORIA 

No contrato de locação, ou anexo a este, consta uma vistoria do imóvel. Se discordar 
de algum item, você terá 07 (sete) dias a partir do recebimento das chaves do imóvel 
locado para apresentar uma contestação por escrito. Caso contrário, a vistoria inicial 
será considerada aceita. Se você apresentar alguma contestação, saiba que ela será 
avaliada pela imobiliária, podendo ser ou não acatada. 
 
 

MODIFICAÇÕES NO IMÓVEL  

Nada melhor que deixar nosso imóvel com a nossa cara, não é mesmo? Mas 
lembre-se: qualquer modificação, reforma ou benfeitoria só poderá ser realizada 
mediante autorização por escrito do Locador/Imobiliária. 
 
 

CEMIG E COPASA 

Solicite a ligação da Cemig e Copasa em SEU NOME. Basta comparecer as  
agências de atendimento. Tenha em mãos o contrato de locação, seus documentos 
pessoais, número de instalação Cemig e número de matrícula Copasa, os quais 
constam em seu contrato de locação. 
 

DICAS DE SEGURANÇA  

Recomendamos que você altere o segredo das chaves do imóvel e também verifique 
as variações de voltagem (110V/220V). O Locador está isento de toda e qualquer 
responsabilidade pela ocorrência de danos relacionados a estes itens. 
 
 

DURANTE A LOCAÇÃO 
 

DATA DO PAGAMENTO 

Verifique a data de vencimento do aluguel no seu contrato de locação. Quando cair 
um feriado ou fim de semana, o pagamento poderá ser feito no primeiro dia útil 
subsequente. Caso extravie seu boleto de pagamento, solicite uma 2ª via com três 
dias de antecedência ao vencimento, pelo site da Realle Imóveis: 
www.realleimoveis.com.br, Área do Aluguel, 2ª Via do boleto, ou; entre em contato  
pelo e-mail: atendimento@realleimoveis.com.br, ou; ligue para 3418-3090 / 3418-
2099. 
 
 

http://www.realleimoveis.com.br/
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REAJUSTE E RENOVAÇÃO DE SEGUROS 

É importante saber que o valor do aluguel será reajustado anualmente, sem aviso 
prévio, conforme índice de reajuste previsto no seu contrato de locação. O seguro-
incêndio também deverá ser renovado e pago anualmente, assim como o seguro-
fiança, se esta for a modalidade de garantia utilizada. 
 

ORGANIZE SEUS COMPROVANTES 

Tenha sempre à disposição os comprovantes de pagamento de todos os encargos 
previstos em contrato, principalmente a taxa de condomínio e o IPTU. Assim, ficará 
fácil apresentá-los à Administradora quando forem solicitados. O reembolso de 
despesas extraordinárias pagas diretamente ao condomínio será efetuado somente 
com a apresentação dos comprovantes de pagamentos; não deixe estes reembolsos 
acumularem, será melhor para todos. 
 

IMÓVEL CONSERVADO 

Faça as manutenções necessárias para deixar o imóvel sempre bem conservado, 
evitando desconfortos durante a locação e gastos desnecessários ao final. 
Lembrando que manutenções e desgastes decorridos pelo uso, tais como: limpeza 
de caixa de gordura, trocas de buchas de torneiras e registros, entupimentos de pias 
de cozinha e banheiro, etc... são de exclusiva responsabilidade do Locatário. 
 

FINAL DA LOCAÇÃO 
 

ATENÇÃO AOS PRAZOS 

Para rescindir o contrato que estiver vigorando pelo tempo indeterminado, é 
necessário um aviso prévio por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência da data da rescisão. Fique atento também as demais condições e 
particularidades estabelecidas no seu contrato de locação. 
 

VISTORIA FINAL 

Você só conseguirá entregar o imóvel após a vistoria realizada pelo 
Locador/Imobiliária e a solução de eventuais pendências. Portanto, confira se está 
tudo certo e então agende a vistoria junto à imobiliária. O imóvel deverá estar nas 
mesmas condições de quando foi alugado. Lembrando que mesmo que o Locatário 
desocupe o imóvel, a locação continuará correndo sobre sua responsabilidade até a 
devida assinatura da vistoria final pelas partes. 
 

ACERTO FINAL 

O pagamento das contas de água, luz, condomínio, IPTU e demais encargos devem 
estar dia. O aluguel também deve estar em dia no momento da devolução das 
chaves do imóvel e será pago proporcionalmente, até a data da efetiva rescisão. 
 

FIM 

O Locatário juntamente com seus fiadores só deixarão de ter a responsabilidade 
sobre o imóvel após a aprovação da vistoria final pelo Locador/Imobiliária e a entrega 
das chaves/controle na imobiliária, com as respectivas obrigações contratuais 
cumpridas.  


