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Empresas encontram entraves na Administração de Brasília. 

Nosso projeto passa por modificações mas segue avançando 
As reclamações contra a demora na análise de projetos de novos empreendimentos na região de 

Brasília ganharam a mídia nos últimos dias. Parte da imprensa tem noticiado a aflição das cons-

trutoras, que passam meses sem conseguir que seus projetos sejam aprovados (saiba mais em 

nosso site*, acessando www.coophaf.org.br). A Administração de Brasília sentiu a pressão e, à 

guiza de dar uma resposta satisfatória à sociedade, vem adotando algumas medidas, entre elas a 

contratação de novos arquitetos. De nossa parte, também sentimos esse problema. Protocolamos 

um requerimento na Administração de Brasília (Anexo 1), e fizemos gestões para que nosso proje-

to fosse encaminhado aos novos arquitetos contratados. Graças ao esforço empenhado junto à RA 

1, nosso projeto não só voltou a andar como já foi apreciado, tendo entrado na fase de exigências. 

Estamos bastante atentos, acompanhando de muito perto toda a tramitação processual.  

E por falar em projeto arquitetônico, nosso arquiteto, Eduardo Estrela, comunicou perda de área 

de 1 m2 para cada metro de fachada, no que se refere às kits. Quando solicitamos maiores escla-

recimentos, assim se posicionou o escritório: “No que diz respeito à alteração realizada no projeto, 

esta ocorreu depois que consultamos a Procuradoria Geral do Distrito Federal sobre a interpreta-

ção da Lei Complementar 755 quanto ao uso de área pública para compensação e expansão de 

área. Verificou-se que, em lotes geminados, destinados à habitação coletiva, é possível realizar 

apenas a expansão de compartimento em no máximo 1 metro de avanço. Em lotes com essa ca-

racterística, não é possível ocorrer compensação de área, como inicialmente previsto”. Ou seja, o 

escritório interpretou inicialmente que seria possível o avanço de 2 metros, ao invés de 1 metro, 

por ser tratar de lote geminado. Essa alteração significa que provavelmente haverá um leve au-

mento no custo por metro quadrado, já que o empreendimento como um todo continuará apre-

sentando o mesmo custo total, para uma área a ser repartida que agora tornou-se menor. Preten-

demos realizar essa compensação quando da individualização das unidades – se isso se fizer ne-

cessário, evidentemente, tendo em vista que novos cálculos serão feitos quanto ao custo total do 

empreendimento. Alterações no projeto arquitetônico são comuns nessa fase, e é por esse motivo 

que aguardamos a aprovação do projeto de arquitetura legal para a individualização das kits. No 

quadro constante na próxima página, fica fácil visualizar referida perda de área.  

Venda da primeira kit com ágio. Informamos que ocorreu a venda da primeira kit com ágio. A quota foi 

comercializada por R$ 53.284,23, contra um montante total pago pelo ex-cooperado de R$ 49.284,23. 

Isso significa um ágio de R$ 4.000,00, ou seja, 8,1% de valorização. Nada de mais, na verdade apenas 

pouco acima da inflação do período, mas indica que, mesmo com o mercado muito difícil para a venda, 

ainda assim foi possível obter algum  ágio. Seja como for, em nossa avaliação, o comprador fez um ótimo 

negócio, pois adquiriu uma unidade que tem tudo para alcançar uma grande valorização.  



 

Acima temos as planta do primeiro pavimento antes e depois da modificação. O primeiro projeto previa um 

avanço de 2m, reduzido agora para 1m, em função de correção na interpretação da legislação que rege a 

espécie. Observe que a segunda planta (válida agora) contempla uma área menor, fato que pode ser cons-

tatado por simples observação visual. A perda total de área foi de 222 m2.  

���� Neste mês completamos 

12 meses de prestações.  A 

partir do próximo mês, con-

forme amplamente noticia-

do desde a fase de captação 

das adesões, as prestações 

sofrerão um reajuste anual, de modo a fazer face à correção monetária do período. O percentual a 

ser aplicado corresponderá ao período agosto/2012 a julho/2013 do IGP-M (mesmo índice utiliza-

do pela Terracap), já que a Fundação Getúlio Vargas, que é quem o define, só o publica com essa 

defasagem. Infelizmente não é possível antecipar o percentual de aumento, pois a FGV apenas 

libera o índice no final do mês. Aproveitamos para publicar a última posição financeira da seccio-

nal, em que pode-se constatar o saldo acumulado de R$ 590.885,66 (Anexo 2). Esse saldo nos au-

toriza a realizar novos adiantamentos à Terracap, em data e valor ainda a serem definidos. 

* Nosso site está pratica-

mente pronto, estando em 

fase final de testes (veja a 

página de abertura, ao 

lado). Em breve cadastra-

remos todos os cooperados 

para login restrito. O site 

vem para facilitar a vida do 

cooperado, eis que será 

possível baixar boletos, 

acessar informativos, rece-

ber notícias, entre outras 

funcionalidades. Acesse:  

www.coophaf.org.br 

  


