
 BADESC EMERGENCIAL – COVID 19 

Imóveis em garantia 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA O CLIENTE E PARA O AVALIADOR DO IMÓVEL 

 

1. Imóveis já vinculados em garantia em outras instituições não podem ser aceitos. A vinculação               
a ser feita pelo Badesc é na modalidade Alienação Fiduciária. 

2. Podem ser aceitos quaisquer imóveis (inclusive de residência própria), exceto imóveis que             
contenham gravames impeditivos ou estejam em Área de Preservação Permanente. 

3. Para financiamentos até o valor de R$ 150.000,00, para dar mais flexibilidade ao processo, o                
cliente poderá escolher uma das opções abaixo (para financiamentos acima de R$ 150.000,00,             
deve ser, obrigatoriamente, utilizada a opção B): 

A) Para fins de cálculo do índice de suficiência e de aceitação do bem imóvel como                
garantia, poderá ser dispensada a exigência de laudo de avaliação, podendo ser aceito: 

a.1) o valor avaliado que constar na matrícula por haver sido praticado em             
operação prévia junto à esta Agência ou à qualquer outra instituição financeira; ou 

a.2) o valor da avaliação fiscal (ou termo equivalente) que originou o cálculo do              
valor recolhido para o ITBI multiplicado por 0,9, quando constante na matrícula do imóvel; ou 

a.3) o valor venal constante no carnê do IPTU, quando o valor venal puder ser               
verificado através do site da prefeitura. 

 

B) Enviar um “Laudo de Avaliação” ao Badesc (expressando o valor de mercado).             
Nesta opção, o cliente deverá procurar um Engenheiro ou Arquiteto que tenha conhecimento             
para fazer uma avaliação de imóveis. Não serão aceitas avaliações feitas por corretores de              
imóveis ou similares (mesmo que estes apresentem algum tipo de dispositivo legal ou             
argumentação de que já fazem avaliações para Justiça e argumentos semelhantes). 

Em qualquer uma das situações, as garantias serão apreciadas pelo BADESC e, estando em plena               
conformidade, nossa equipe comunicará o cliente sobre a aceitação da garantia. 

4. O laudo deve ser apresentado no Modelo de Laudo de Avaliação do Badesc (disponível no site                 
do Badesc) e deve seguir as instruções apresentadas abaixo. 
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5. O custo do trabalho de avaliação será pago pelo cliente diretamente ao Engenheiro ou               
Arquiteto avaliador. Sugere-se aos clientes que negociem esse valor, apelando para o bom senso              
do profissional diante da crise. A nossa experiência permite dizer que o valor médio de uma                
avaliação deve situar-se entre R$ 750,00 e R$ 1.500,00 na maioria dos imóveis (apartamento,              
casa, terreno ou pequenos galpões). 

6. O Badesc não possui credenciamento de Engenheiros/Arquitetos avaliadores e não faz            
indicações de profissionais habilitados para tal trabalho. Caso o cliente não encontre um             
avaliador, indicamos pesquisar junto ao Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias IBAPE/SC            
(site www.ibape-sc.com.br - Clicar no Mapa de SC) um avaliador de sua região.O que existe no                
Badesc hoje é um Edital de Credenciamento de empresas avaliadoras, mas que é válido para               
outras situações e não está aberto para novos credenciamentos. O Badesc não irá credenciar              
nenhum Engenheiro ou Arquiteto para atender à demanda emergencial. O avaliador escolhido            
pelo cliente não precisa ter credenciamento com o Badesc e caso seja escolhida uma empresa que                
seja uma das credenciadas do Badesc, terá a mesma forma de tratamento. 

7. Os Engenheiros do Badesc realizarão a apreciação técnica e a verificação da conformidade dos               
documentos. Os laudos serão validados, podendo o valor ser aceito integral, parcial ou não              
aceito. O Modelo de Laudo de Avaliação é auto explicativo, portanto, devido à alta demanda,               
não responderemos a questionamentos de como fazer um Laudo de Avaliação de Imóvel. 

______________________________________________________________________________ 

INSTRUÇÕES DETALHADAS PARA O AVALIADOR DO IMÓVEL 

Para os efeitos das Instruções, considera-se: 

1. Acessões: todo elemento construído sobre a terra nua, passível de atribuição de valor, tais              
como edificações, reservatórios de água, silos, terraplenagens, pavimentações, entre         
outros; 
  

2. APP: Área de Preservação Permanente; 
  

3. UTM: Universal Transversa de Mercator: é um sistema de coordenadas cartesianas           
bidimensionais para dar localizações na superfície da Terra; 
  

4. Google Earth: é um programa de computador cuja função é apresentar um modelo             
tridimensional do globo terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite             
obtidas de fontes diversas, imagens aéreas (fotografadas de aeronaves) e GIS 3D            
(Geographic Information System). 
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PROCEDIMENTOS 

O Laudo de Avaliação deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes da Norma 14.653 da                
ABNT, acompanhado da ART/RRT com finalidade específica de avaliação, contendo no mínimo            
os seguintes elementos: 

1. Cópia da matrícula do imóvel, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis; 
  

2. Descrição do imóvel, que deverá estar de acordo com a matrícula; 
 

3. Descrição sucinta dos registros e averbações não cancelados constantes da matrícula; 
  

4. Descrição complementar do imóvel citando utilização (industrial, rural, residencial ou          
comercial), além de elementos como tipo de pavimentação das vias, pontos de referência      
próximos, existência ou não de serviços públicos, comércio, postos de combustíveis,           
escolas, estabelecimentos de atividades poluentes e outros julgados pertinentes; 
  

5. Posicionamento quanto ao proprietário residir ou não no imóvel; 
  

6. Levantamento fotográfico in loco do imóvel com no mínimo 8 fotos coloridas no            
tamanho mínimo de 6,00cm X 8,00cm, sendo no mínimo 2 externas e 6 internas, ou 4                
fotos coloridas no caso de terra nua; 
  

7. Localização do imóvel com a referência de latitude e longitude ou coordenadas UTM; 
  

8. Mapa de localização, podendo ser de aplicativos como o Google Earth, com o contorno             
do perímetro, ainda que aproximado; 
  

9. Localização de cursos d’água passantes pelo imóvel; 
  

10. Localização das áreas de APP que atinjam o imóvel; 
  

11. Descrição das acessões existentes sobre o terreno com apresentação de quadro resumo            
contendo a avaliação do terreno e a avaliação das acessões; 
  

12. Apresentação da base de dados da pesquisa de mercado que levou à conclusão dos             
valores apresentados no laudo; 
  

13. Apresentação das planilhas ou memórias de cálculo que levaram às conclusões sobre o             
valor do imóvel; 
  

14. Local, data e assinatura do Profissional responsável e número do respectivo          
CREA/CAU. 
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