
 
 
 
 

 
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA: “TRANQUILIZA, VEM REGULARIZAR!” 

 

1  Descrição Geral  

1.1. A campanha “Tranquiliza, Vem Regularizar” é uma iniciativa da URBANIZADORA 
PARANOAZINHO S.A. (“UP”), sociedade privada inscrita no CNPJ sob n. 09.615.218/0001-25, 
voltada  a todos os moradores e possuidores de lotes inseridos nas áreas de propriedade da 
empresa. A ação tem o objetivo de promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental 
da região, de forma amigável,  a todos os moradores, em condomínios regularizados ou não, por 
meio da concessão de benefícios e condições excepcionais de desconto. 

2. Condições de participação 

2.1.  Para participar da campanha e fazer jus aos descontos e benefícios, o morador deverá, 
cumulativamente: 

a) Possuir imóvel em qualquer parcelamento inserido nas áreas de propriedade da UP na Fazenda 
Paranoazinho, regularizado ou não www.upsa.com.br/status; 

b)  Não litigar contra a Urbanizadora Paranoazinho, por meio de ações individuais e/ou coletivas, 
salvo ações reivindicatórias ainda não sentenciadas; 

c) Preencher, dentro do prazo estabelecido no item “3.5” deste Regulamento, formulário específico 
manifestando seu interesse em participar da campanha em “Formulário de Intenção” 
(https://links.up.bsb.br/form-intencao); 

d) Após a análise do formulário pela UP, , e mediante sua convocação, assinar a competente 
“Escritura Pública de Compra e Venda” ou “Instrumento Particular de Transação de Direitos pela 
Regularização Fundiária” no prazo detalhado a seguir. 

d.1) Tratando-se de imóvel inserido em parcelamento já regularizado, a participação na 
Campanha  se dará exclusivamente mediante assinatura de “Escritura Pública de Compra e 
Venda”, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da convocação da UP. A convocação será 
endereçada ao e-mail cadastrado no formulário preenchido pelo MORADOR e conterá todas as 
instruções pertinentes ao ato. 

 d.2) Tratando-se de imóvel inserido em parcelamento ainda não regularizado, a efetiva 
participação na Campanha será formalizada mediante a assinatura digital de “Instrumento 
Particular de Transação de Direitos pela Regularização Fundiária”, no prazo de até 15 (quinze) 
dias contados da convocação da UP, a ser realizada pelo email cadastrado pelo MORADOR, 
contendo todas as instruções necessárias. 

 



 
 
 
 

 
3. Condições de descontos e prazos 

3.1. Por meio da Campanha “Tranquiliza, vem Regularizar!”, vigente no período compreendido entre 
24/02/2021 e 11/05/2021, a UP oportunizará aos possuidores de imóveis inseridos em área de 
sua propriedade nos limites da Fazenda Paranoazinho a regularização de suas moradias por um 
preço altamente subsidiado e significativamente abaixo do valor médio de mercado, e ainda do 
custo da própria regularização (a seguir chamado de “Valor de Compensação”). Assim, são 
condições da Campanha ora regulamentada: 

3.2. Nos casos de lotes residenciais unifamiliares com área superior a 600 (seiscentos) metros 
quadrados, os Valores da Regularização serão calculados com desconto de 30% (trinta por cento) 
nas áreas que ultrapassarem esse limite. 

3.3. Nos casos de lotes de uso Comercial, os valores serão multiplicados por 1,5 (uma vez e meia).  

3.4. Para Lotes de uso Misto, os valores serão multiplicados por 02 (duas vezes). 

3.5. O Valor de Compensação será devido pelos MORADORES à UP, apenas após a regularização do 
respectivo parcelamento, no ato da assinatura da escritura pública de compra e venda referente 
ao lote ou fração ideal, se for o caso. 

3.6. O Valor de Compensação, cobrado no âmbito da Campanha “Tranquiliza, vem Regularizar!”, será 
proporcional à área de cada imóvel (em reais por metro quadrado), estabelecido por grupos, e 
definido de acordo com a data de preenchimento e envio do Formulário de Intenção pelo 
MORADOR, conforme detalhado na tabela a seguir: 

Setor Habitacional 
Valor do m² 

até 
09/04/2021 

Valor do m² 
até 

25/04/2021 

Valor do m² 
até 

11/05/2021 
Contagem 1 108,30 135,38 144,40 
Contagem 2 119,70 149,63 159,60 
Contagem 3 171,00 213,75 228,00 

Boa Vista 171,00 213,75 228,00 
Grande Colorado 182,40 228,00 243,20 

3.7.  O MORADOR que optar pelo pagamento do VALOR DE COMPENSAÇÃO à vista ou em até 06 (seis) 
parcelas mensais, fará jus ao desconto adicional de 10% (dez por cento), sobre os valores 
subsidiados descritos na tabela do item 3.6.. 

3.8.  Superado o prazo de vigência da presente Campanha, disposto no item “3.1”, não serão 
admitidos, em nenhuma hipótese, novos acordos com os descontos e benefícios estabelecidos 
neste Regulamento. 

4. Indicação Campeã 

4.1. O morador que já tenha escriturado o seu lote e formalizado contrato pela regularização com a 
UP, que indicar a presente Campanha a algum possuidor de imóvel inserido em parcelamento já 



 
 
 
 

 
regularizado pela empresa, e este aderir à presente proposta nas condições e prazos ora 
regulamentados, será bonificado nos seguintes termos: 

4.1.1. A cada indicação que resultar em uma transação de compra e venda (lavratura de 
escritura) será garantido ao morador indicante um voucher no valor de 5% (cinco por 
cento) do valor devido à UP pelo morador indicado. 

4.1.2. O voucher terá validade de 24 meses, contados de sua emissão, e poderá ser utilizado 
das seguintes formas: (a) na contratação de serviços técnicos para obtenção de carta de 
“habite-se” junto às empresas conveniadas da UP (www.upsa.com.br/habite-se/), e/ou 
(b) para abatimento ou quitação de saldo devedor decorrente da aquisição de imóvel 
junto à UP, e/ou (c) através de cessão a outro possuidor de imóvel nos parcelamentos 
regularizados pela UP. 

4.2. Para fazer jus ao benefício, o morador que realizou a indicação (o “indicante”) deverá ser 
identificado no Formulário de Escrituras, em campo específico para esse fim, pelo morador 
indicado (https://links.up.bsb.br/form-escritura)  

4.3. Não há limitação à quantidade de vouchers recebidos por indicante. Entretanto, a indicação 
apenas se concretizará, de modo a gerar o bônus, quando da lavratura da respectiva escritura 
pública de compra e venda pelo indicado, que deverá ocorrer em até 30 dias da data de 
preenchimento do Formulário de Intenção. 

4.4. Após a lavratura e assinatura da escritura pública de compra e venda do imóvel indicado, a UP 
emitirá o voucher em benefício do indicante em até 05 (cinco) dias úteis e o comunicará, via 
endereço eletrônico, os meios e locais para sua retirada.  

4.5. O indicante que optar por ceder o voucher recebido, deverá fazê-lo identificando expressamente 
o seu novo beneficiário de acordo com o seguinte modelo: “Endosso à (nome completo do 
cessionário)” – assinando abaixo do endosso. 

5. Em todo o período de vigência da presente proposta, a UP estará à disposição dos moradores e 
interessados por meio dos telefones (61) 3485-2802 e (61) 3226-6000 (horário comercial) ou, 
ainda, pelo e-mail: falecom@up.bsb.br para dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários. 

 

 


