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Projeto segue para o cálculo de áreas 
Diretoria acompanha tramitação e está atenta para os próximos passos 

Boa notícia: a análise de mérito do nosso projeto arquitetônico enfim foi concluída, não restando 

mais qualquer pendência. O processo foi então despachado para o cálculo de áreas, fase em que 

todos as metragens informadas pelo arquiteto são conferidas. Concluída essa etapa, tem-se a a-

provação final do projeto de arquitetura legal. Após isso, inicia-se o processo de obtenção do alva-

rá de construção e, simultaneamente, são providenciados alguns projetos complementares. Essa 

etapa deverá ser concluída antes do final do ano, quando então poderão ser iniciadas as obras. 

Contudo, na prática, devido a uma peculiaridade de nossa região, o início das obras deverá coinci-

dir com o início do período das secas, o que geralmente ocorre em março. Levantamento realizado 

junto a empresa especializada em orçamentação dá conta que as obras deverão consumir aproxi-

madamente 24 meses de trabalho. Dessa forma, a entrega das obras deverá sofrer pequeno atra-

so, sendo a data de março de 2018 a mais provável. Lamentamos o atraso em nosso cronograma, 

mas são públicos e notórios os transtornos sofridos pelo setor no ano passado. Da mesma forma 

que todos os demais empreendimentos imobiliários, fomos bastante prejudicados pela extrema e 

inexplicável burocracia atinente à aprovação de projetos no Distrito Federal.  

Atos preparatórios para o início das obras. No 

segundo semestre deste ano, a Diretoria concen-

trará esforços não apenas na obtenção do alvará 

de construção e na elaboração de projetos com-

plementares, mas também na pesquisa de op-

ções de construtoras e de modelos de contrata-

ção. Nosso arquiteto deverá concluir o projeto 

executivo que servirá de guia para que cada 

construtora apresente um orçamento, habilitan-

do-se, assim, a concorrer à contratação.  

Há duas formas principais de contratação: por 

administração e por empreitada global. No regi-

me de administração, ou a preço de custo, a construtora, responsável pela administração da obra, 

recebe um percentual sobre o custo da obra, podendo ainda ser fixado um prêmio, na hipótese de 

o custo final da obra ser inferior a um certo preço alvo prefixado. Já no regime de empreitada glo-

bal, a construtora fixa desde o início um valor pelo qual se compromete a entregar a obra pronta, 

ainda que ocorram alterações bruscas nos preços dos insumos.  



Ambas as modalidades apresentam vantagens e desvantagens. A opção de contratação pelo regi-

me de construção por administração tende a apresentar um custo final menor, pois a tendência é 

que a construtora, no regime de empreitada global, coloque bastante gordura ao estipular seu 

preço, de forma a se proteger de possíveis oscilações nos preços dos materiais de construção. Mas 

talvez o maior benefício no regime de administração diga respeito à questão fiscal. “Diferente-

mente do que ocorre na empreitada, o PIS e o Cofins são recolhidos somente uma vez, e não duas, 

como ocorre no regime de empreitada. Isso porque, como o dono da obra contrata diretamente 

os subempreiteiros e fornecedores sob a intervenção, gerenciamento e fiscalização da construto-

ra/administradora, o faturamento se dá diretamente dos contratados para o cliente final. No caso 

da empreitada, o dono da obra contrata a construtora, e esta contrata os subempreiteiros e for-

necedores. Dessa forma, há dois faturamentos e, consequentemente, dois recolhimentos”, obser-

va Fernando Marcondes, advogado especializado em construção civil.  

No contrato por administração, um aspecto negativo sempre apontado refere-se à responsabili-

dade do dono da obra (no caso, a Cooperativa). Na obra por administração, entende-se que a res-

ponsabilidade é maior, respondendo o dono da obra solidariamente pelas obrigações trabalhista, 

previdenciária e tributária. Por esse motivo, a contratação de uma experiente empresa de fiscali-

zação de obra tornar-se-ia absolutamente indispensável. Na obra por empreitada global, toda essa 

responsabilidade recairia somente sobre o empreiteiro, embora ainda persista uma responsabili-

dade subsidiária do tomador do serviço.   

Esse entendimento, contudo, não é unânime. “Na verdade, perante a Justiça do Trabalho, por e-

xemplo, não importa qual seja a modalidade contratual, o dono da obra sempre é passível de res-

ponsabilização. O que lhe garante segurança, portanto, é o compromisso particular existente entre 

ele e a construtora, pois esta é quem se compromete a assumir todos os ônus, mesmo que o clien-

te final seja demandado nas reclamatórias. Em outras palavras, sua segurança depende totalmen-

te da idoneidade e da capacidade financeira da construtora contratada, e não da modalidade do 

contrato”, observa Marcondes. Essa questão ainda está em estudos pela Diretoria e será debatida 

com os cooperados, que serão chamados a decidir a questão, diante dos valores que se apresenta-

rem pelas diversas construtoras a serem consultadas. 

Setor Noroeste e Mercado Imobiliário. Boa parte da infra-

estrutura da primeira etapa do Setor Nordeste, que deveria 

ficar a cargo da Terracap, ainda está pendente de implanta-

ção. “Sistema de transporte e de iluminação pública defici-

entes, falta de placas de sinalização, ausência de calçadas e 

paisagismo, drenagem de águas pluviais e urbanização, ins-

tabilidade no fornecimento de água e de energia elétrica, 

lixo e detritos espalhados pelo bairro” são alguns dos problemas aprontados pela Associação de 

Empresas do Mercado Imobiliário do DF (ADEMI/DF). Contudo, a própria associação reconhece 

que trata-se de uma “situação temporária”, havendo um certo otimismo com o novo Governo. A 

Diretoria da Cooperativa também está confiante que a situação irá se regularizar em breve. Na 

edição passada, noticiamos que a infraestrutura do bairro segue melhorando. Quanto à queda de 

preços verificada a partir de 2013, avaliamos que a opção do consórcio imobiliário poderá reaque-

cer o mercado, já que os juros altos estão nesse momento dificultando os financiamentos. Deve-se 

se notar que as taxas de administração dos consórcios situam-se acima de 15%, muito superior à 

taxa cobrada no cooperativismo, que é de 5%.  

Como você já sabe, nosso informativo é de periodicidade mensal. Contudo, como é usual nesta 

época, esta edição excepcionalmente abrange os meses de junho e julho. O informativo volta a 

circular normalmente em agosto, mas continuaremos trabalhando por todo esse período, em sis-

tema de revezamento. Estamos sempre à disposição para atendê-lo! 


