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MANUAL PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

 

PROCEDIMENTOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL: 

1. Apresentação da ficha de cadastro preenchida com documentação solicitada 
completa; 

2. Elaboração do Contrato de Locação e Laudo de Vistoria para 
assinaturas e reconhecimento de firmas; 

3. Transferência das Contas de energia elétrica e água; 

4. Seguro Incêndio; 

5. Entrega das chaves do Imóvel; 

 

1) CONTRATANDO A LOCAÇÃO 
MODALIDADES DE GARANTIA 
Seguro Fiança  
É um seguro contratado pelo locatário, dispensando o fiador. É necessária somente a 
documentação do locatário para a análise, onde o mesmo deve comprovar renda de 
03 (três) vezes o valor do aluguel. O valor do seguro é aproximadamente 10 a 15% do 
valor do aluguel e encargos (condomínio e IPTU) pago mensalmente junto do aluguel. 
Também pode ser pago à vista com desconto.  
Vantagens do Seguro Fiança: 
 Mão de obra gratuita para pequenos reparos e consertos do imóvel alugado; 

assistência 24 horas; 
 Pago mensalmente junto com o aluguel ou à vista com desconto; 
 Não há constrangimento em buscar um fiador; 

 

Título de Capitalização 
É necessária somente a documentação do locatário, onde o mesmo deve comprovar 
renda de 03 (três) vezes o valor do aluguel. Sendo aprovado, o locatário efetua o 
pagamento de um boleto único de 10 (dez) vezes o valor do aluguel, este valor fica 
retido na Sul América e pode ser resgatado 100 % com juros e correção após 01 (um) 
ano trocando a fiança ou no final do contrato. 
Vantagens do Título de Capitalização: 
 Processo rápido se sem burocracia; 
 Participação de sorteios mensais; 
 É uma aplicação com valor corrigido pela TR; 
 Não há constrangimentos em buscar um fiador; 

 
Fiadores 
É a locação com fiador tradicional. O locatário deve ter renda mínima de 03 (três) 
vezes o valor do aluguel. São necessários 02 fiadores com renda mínima de 03 vezes o 
valor do aluguel, sendo que um deve possuir um imóvel na região de BH. A empresa 
responsável pelo cadastro cobra uma taxa pela análise de cada ficha;  
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PROCESSO DE CADASTRO 
 O preenchimento da ficha cadastral deverá ser feito pelo locatário(a), anexando 

toda documentação solicitada. No caso da locação com fiador deve ser preenchida 
uma para cada fiador; 

 A documentação pode ser enviada para o e-mail: contato@jrcimoveis.com ou 
entregue diretamente na imobiliária. 

 O prazo para análise cadastral é de até 72 horas a partir da entrega dos 
documentos; Podem ser solicitados documentos adicionais;  

 
2) ELABORAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E VISTORIA 
 Após aprovação do cadastro inicia-se o processo de elaboração do Contrato de 

Locação e do Laudo de Vistoria; 
 O contrato de locação deve ser impresso em 02 (duas) vias, assinado pelo(a,s) 

locatário(a,s), fiadores, cônjuges, imobiliária e 02 (duas) testemunhas, nas 02 
(duas) vias do contrato, sendo todas as páginas deste rubricadas e devendo as 02 
(duas) vias ter reconhecimento de firma das assinaturas dos locatários, fiadores, 
cônjuges e imobiliária. 

 No caso da locação com seguro fiança ou com título de capitalização a proposta e 
aditivo também devem ser impressos e assinados pelo(a,s) locatário(a,s) e 
imobiliária, em 02 (duas) vias, quando exigido pela seguradora; 

 O laudo de vistoria também deve ser impresso em 02 (duas) vias, assinado 
pelo(a,s) locatário(a,s) e imobiliária, sendo todas as páginas rubricadas. 

 O locatário tem 15 dias para fazer a contestação da vistoria. Tudo que perceber 
que está divergente da vistoria inicial deverá relatar e encaminhar com fotos para 
o e-mail: contato@jrcimoveis.com 

 
3) TRASNFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA CEMIG E COPASA 
 Após assinatura do contrato de locação o(a,s) locatário(a,s) deve(m) realizar a 

troca de titularidade e religação da água é energia elétrica nas unidades da Cemig 
e Copasa. 

 
4) SEGURO INCÊNDIO 
 O Seguro incêndio obrigatório poderá ser pago na entrega das chaves ou junto 

com o primeiro aluguel.  
 
5) ENTREGA DAS CHAVES 
 A entrega das chaves se dará, após cumprimento de todas as etapas mencionadas 

anteriormente. 
 


