DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO1

Documentos:
 Requerimento com assinaturas reconhecidas em cartório ( modelos no site www.rimandaguari.com.br);
 Habite-se da obra em original, expedido pela Prefeitura Municipal;
 Certidão Negativa do INSS;
 Certidão Negativa de IPTU do imóvel, expedida pela Prefeitura Municipal;
 ART/CREA ou RRT/CAU acompanhada do comprovante de pagamento;
 Guia do Funrejus quitada ( a guia será expedida pelo registro de imóveis quando do protocolo dos documentos;
No caso de declaração de dispensa de Certidão Negativado INSS, observe que Não cabe tal declaração se a obra foi financiada,
mesmo que a construção seja menor de 70,00m2 ( IN 971/2009 RFB). Se for apresentar a declaração de dispensa, é necessário
indicar os seguintes itens (Lei 8.212/91, Art. 47, II c/c art. 278 do Decreto 3.048/99) 2
Construção até 70m2;
 Construção em área urbana;
 Assinado pelo Proprietário pessoa física ou dono da obra pessoa física
 Construção unifamiliar;
 Construção destinada a uso próprio;
 Construção de tipo econômico ou popular;
 Construção executada sem mão de obra remunerada;
 Informação de que é a primeira vez que prestou essa declaração e não se utilizou anteriormente desse benefício
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IN RFB n. 971/2099 - Art. 383-A. A autoridade responsável por órgão de registro público exigirá, obrigatoriamente, a apresentação de CND ou de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União (CPEND) referente a obra de construção civil, nas
seguintes hipóteses: I - do proprietário do imóvel, pessoa física ou jurídica, quando da averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis, exceto no
caso previsto no inciso I do caput do art. 370, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 383-B; e II - do incorporador, na ocasião da inscrição de memorial de
incorporação no Registro de Imóveis.
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IN RFB n. 971/2099 Art. 370. Nenhuma contribuição social é devida em relação à obra de construção civil que atenda às seguintes condições:
I - o proprietário do imóvel ou dono da obra seja pessoa física, não possua outro imóvel e a construção seja:
a) residencial e unifamiliar;
b) com área total não superior a 70m2 (setenta metros quadrados);
c) destinada a uso próprio;
d) do tipo econômico ou popular; e
e) executada sem mão-de-obra remunerada;
II - seja destinada a uso próprio e tenha sido realizada por intermédio de trabalho voluntário, não remunerado, prestado por pessoa física à entidade pública de
qualquer natureza, ou à instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência
social, inclusive mutualidade, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, observado o disposto no art. 371;
III - a obra se destine à edificação de conjunto habitacional popular, definido no inciso XXV do art. 322, e não seja utilizada mão-de-obra remunerada, observado
que o acompanhamento e a supervisão da execução do conjunto habitacional por parte de profissionais especializados, na qualidade de engenheiro, arquiteto,
assistente social ou mestre de obras, mesmo que remunerado, não descaracterizará a sua forma de execução, cabendo apenas a comprovação do recolhimento
das contribuições para a Previdência Social e das destinadas a outras entidades ou fundos, incidentes sobre a remuneração dos profissionais;
IV - seja executada por entidade beneficente ou religiosa, destinada a uso próprio, realizada por intermédio de trabalho voluntário não remunerado, observado
o disposto no art. 371;
Art. 383-A
§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 370, deverá ser apresentada, no cartório de registro de imóvel, declaração, sob as penas da lei, assinada
pelo proprietário ou dono da obra pessoa física, de que ele e o imóvel atendem às condições ali previstas.

