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Documentos para Locatários Pessoa Física: 

- RG e CPF, se casado também do cônjuge; 
- Comprovante do estado civil atualizado (certidão de nascimento, de casamento, outros); 

- Comprovante de Residência; 
- Comprovante de renda, (renda mínima de 3 x o valor do aluguel); 

- Assalariado: 3 últimos contracheques, carteira de trabalho (cópia da carteira de trabalho 
das páginas Identificação, qualificação civil, contrato de trabalho e alterações de salário);  

- Empresário/Autônomo: Extratos bancários dos 3 últimos meses; Declaração do Imposto 
de Renda na Íntegra, com Recibo de Entrega; Contrato Social (com a última alteração, se 

houver) 
- Aposentado/Pensionista: último contracheque; Declaração do Imposto de Renda na 

Íntegra, com Recibo de Entrega, se houver; 

Documentos para Locatários Pessoa Jurídica: 

- Cartão CNPJ;  
- Contrato Social e respectivas alterações; 
- RG e CPF – dos Sócios; 
- Comprovante de Endereço dos Sócios; 
- Declaração do Imposto de Renda na Íntegra, com Recibo de Entrega;  

- Faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo contador, e extratos bancários dos 3 
últimos meses.  
 
Documentos para Fiadores: 
 
- RG e CPF, se casado também do cônjuge; 
- Comprovante do estado civil atualizado (certidão de nascimento, de casamento, outros); 
- Comprovante de Residência; 
- Comprovante de renda, (renda mínima de 3 x o valor do aluguel); 
- Assalariado: 3 últimos contracheques, carteira de trabalho (cópia da carteira de trabalho 
das páginas Identificação, qualificação civil, contrato de trabalho e alterações de salário);  
- Empresário/Autônomo: Extratos bancários dos 3 últimos meses; Declaração do Imposto 
de Renda na Íntegra, com Recibo de Entrega; Contrato Social (com a última alteração, se 
houver) 
Aposentado/Pensionista: último contracheque; Declaração do Imposto de Renda na 
Íntegra, com Recibo de Entrega, se houver; 

- Certidão atualizada da matrícula de um bem imóvel localizado na Grande Florianópolis 
(solicitar no cartório onde o respectivo imóvel está registrado). 

Informamos que não são aprovados cadastros com restrição de crédito. 

Os documentos acima relacionados podem ser encaminhados juntamente com a ficha de 

cadastro preenchida via e-mail para imobiliaria@santoamaroimoveis.com.br ou 
entregues pessoalmente. 
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