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Diretoria decide incorporar o empreendimento 
para possibilitar a escrituração das unidades 
Uma vez realizada a incorporação, as unidades quitadas poderão ser escrituradas, o que aumenta 

significativamente a liquidez (possibilidade de comercialização) e a valorização do imóvel  

Conforme amplamente noticiado, realizamos, em 19/5, Assembleia Extraordinária seguida de visi-
ta à obra. As impressões sobre os acabamentos utilizados foram as melhores possíveis. De fato, 
nossa obra é diferenciada, e parabenizamos a todos os profissionais envolvidos pelo esmero em-
pregado até o momento – em especial, a toda a equipe da Vega Construtora.  

Durante a Assembleia, solicitamos autorização do corpo de cooperados para prosseguir com o 
esforço de repasse das unidades inadimplentes, na modalidade de “adesão direta”, pelos mesmos 
valores praticados no evento realizado em 28/4. Contudo, os cooperados presentes decidiram, 
corretamente, limitar esse repasse a apenas 5 unidades, contando com as unidades já repassadas 
durante o leilão. O entendimento é de que, com a escrituração iminente das unidades, ocorrerá 
uma importante valorização do empreendimento, e, tendo em vista os números apresentados 
pela Diretoria, no sentido de que tudo indica de que não serão necessários novos aportes (taxas 
extras), seria mais vantajoso aguardar a escrituração.    

Assim, temos que, na oportunidade, pudemos dar a boa notícia de que a Cooperativa procederá 
ao processo de incorporação da obra, de modo que, uma vez concluída essa etapa (no prazo de 2 
a 3 meses), e tendo havido a quitação de todas as prestações por parte do cooperado, será possí-
vel emitir a escritura daquela unidade em específico. O processo de escrituração irá custar apro-
ximadamente R$ 100 mil para a Cooperativa, e não é obrigatório. Contudo, em face das vantagens 
evidentes, a Diretoria decidiu realizar o procedimento, de forma a conferir maior segurança jurídi-
ca a todos os cooperados – além de maior liquidez (maior facilidade de comercialização) e valori-
zação do imóvel. Esse fato, por si só, fará com que o valor da unidade escriturada sofra uma valori-
zação de até 50%, alinhando-as enfim com os preços atualmente praticados pelo mercado. Veja, a 
seguir, alguns esclarecimentos sobre os processos de incorporação e escrituração: 

� No processo de incorporação, será obrigatório anexar uma minuta de estatuto de condomínio. 
Para tanto, estaremos utilizando o mesmo modelo do Soul, nosso vizinho. Em condomínios como 
o nosso, em que há grande desigualdade de condôminos (lojistas e moradores), o usual é que o 
condomínio pratique três centros de custos: um para as unidades comerciais, outro para as unida-
des residenciais e outro comum, ou seja, tudo aquilo que não possa ser identificado como especí-
fico de um determinado centro de custos. Assim, embora exista um único síndico e um único 
CNPJ, as despesas são divididas de forma mais racional. Seja como for, nessa fase ofereceremos 
apenas uma mera minuta, ficando a fase de ratificação do estatuto para momento oportuno.  



� A escritura não precisará ser emitida em nome de quem paga o boleto. Esse é um assunto que 
diz respeito a cada cooperado. Assim, cada um é livre para determinar em nome de quem deverá 
ser emitida a escritura, desde que dê plena quitação para a Cooperativa. Os reflexos legais e fiscais 
dessa decisão deverá ser objeto de ponderação individual. Consulte seu contador ou agende co-
nosco uma conversa a respeito, poderemos auxiliá-lo tecnicamente, no que for possível.  

� Todas as unidades serão escrituradas com suas respectivas vagas de garagem, o que aumentará 
a área útil do imóvel (em aproximadamente 12 m2). Além disso, as lojas serão escrituradas com a 
área de passeio em frente, de forma a poderem ser utilizadas livremente, deste que tenham a des-
tinação correta (mesas e cadeiras, por exemplo). Essa medida evitará futuros transtornos com a 
Administração de Brasília, trazendo grande tranquilidade e comodidade aos lojistas. É claro que 
isso terá um pequeno reflexo no IPTU (por volta de 10%), mas a vantajosidade é evidente. 

� O cooperado precisa ficar atento para os custos de escrituração de seu imóvel. Além da obriga-
tória quitação das prestações com a Cooperativa, é necessário arcar com as custas cartoriais 
(aproximadamente R$ 630,00) e com o ITBI (3% do valor do imóvel). O imóvel deverá ser registra-
do pelo seu valor de custo, acrescido pela taxa de administração (valor de aquisição perante a Co-
operativa), para evitar descompasso com a variação patrimonial da Cooperativa. Já para efeito de 
cálculo do ITBI, este incidirá sobre o valor de avaliação por parte da Secretaria da Fazenda do GDF, 
o qual certamente será maior do que o valor de aquisição. O cooperado não precisa se preocupar 
com nenhum desses valores, estaremos contando com uma assessoria especializada que nos auxi-
liará com todos esses cálculos.  

� A entrega da obra segue sendo prevista para fins de novembro. Uma vez concluída a obra, cada 
cooperado será chamado para vistoriar sua unidade, de modo a dar aceite ou propor ajustes. Con-
tudo, é importante ter em mente que, mesmo com a obra concluída e com a escritura em mãos, 
ainda não será possível usufruir do imóvel (para moradia ou aluguel). Não será possível nem mes-
mo mobiliá-lo, nessa fase. Isso porque será necessário aguardar a carta de “habite-se”. A Direção 
da Cooperativa está se empenhando ao máximo para agilizar essa fase, realizando reuniões fre-
quentes e contratando profissionais especializados. Nossa expectativa é de que o “habite-se” saia 
no prazo de quatro a seis meses após a conclusão das obras.  

� Embora não seja possível alugar o imóvel ou nele residir antes do “habite-se”, com a escritura 
em mãos é possível negociar com muito maior facilidade o imóvel, ainda antes do término das 
obras. Será então possível aceitar FGTS na negociação, assim como receber financiamento imobili-
ário. Ganha-se em liquidez, portanto.  

Projeto de automação e de CFTV. A Cooperativa encomendou projeto de automação predial – 
monitoramento de bombas e de alarmes –, combinado com projeto de circuito fechado de televi-
são (CFTV), em que é tratado o quantitativo e o posicionamento ideal de câmeras. Faz parte do 
pacote o controle de acesso às portarias, com destaque para o isolamento a não-residentes, espe-
cialmente quando se considera que o prédio é de uso misto (comercial e residencial). O estudo 
encomendado teve a premissa de manter o tanto quanto possível os posicionamentos e/ou dia-
gramas do projeto original de instalações, e de permitir que, uma vez instalado o condomínio, di-
versas soluções possam ser adotadas – desde a mais simples até a mais completa, sem necessida-
de de quebra posterior de alvenaria ou adoção de soluções improvisadas (“gambiarras”). A Vega 
procederá às adequações necessárias (instalações) no sentido de deixar tudo pronto para que a 
solução que vier a ser escolhida pelos condôminos seja adotada sem transtornos.  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES Término da obra (previsão): Novembro/2018 

INCC para a prestação de 
Junho: 0,29% 

Fundo de obra (em 31/5):  
R$ 2.625.993,86 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 75,89% 

Veja mais importantes informações na próxima página ���� 



Obra aponta para conclusão com 6,12% de economia sobre o valor orçado 
O índice acima foi fornecido pela própria Vega, em reunião de levantamento de custos realizada 
no início do corrente mês. Esse índice aponta para uma economia total de aproximadamente R$ 
1,25 milhão sobre o valor orçado atualizado, e trata-se de uma estimativa bem aproximada, pois 
apoiada em um inventário completo de custos. Embora se trate de uma ótima notícia, o indicador 
acabou pegando a Diretoria um pouco de surpresa, pois esperava-se que ele fosse maior, ao final. 
Um indicador superior de economia total foi utilizado para realizar os cálculos que compuseram o 
quadro estimativo distribuído na Assembleia (e que, portanto, está equivocado, devendo ser des-
cartado). A diferença quanto ao total de economia que a Diretoria vinha trabalhando e o total ago-
ra apurado pela Vega deveu-se aos seguintes fatores, basicamente: a) deseconomias subestima-
das de alguns itens de grande peso, como esquadrias e componentes elétricos, referentes a con-
tratações superiores aos valores orçados, e que ainda não foram lançadas na planilha de custos; e 
b) custos adicionais até então não contabilizados como componentes do orçamento da obra, co-
mo gestão da obra após o seu término e até a expedição do “habite-se”, entre outros.   

Com base na apuração da Vega sobre os custos inventariados para a conclusão da obra – e não 
sobre os custos estimados, com os quais vínhamos trabalhando – foi possível traçar um retrato 
bem preciso da situação financeira do empreendimento. Até o momento, não há qualquer indício 
de que sejam necessários aportes extras para concluir a obra, mas é imprescindível que os coo-
perados realizem o pagamento em dia das prestações. Sem isso, nada pode ser garantido. 

O quadro abaixo reflete com grande fidedignidade nossa saúde financeira. Alertamos que esse 
quadro difere substancialmente daquele distribuído durante a Assembleia, pelos motivos expostos 
acima (custos estimados x custos inventariados). Desde já apresentamos as nossas escusas, e pe-
dimos a todos que ignorem aquele quadro e passem a considerar o que segue publicado a seguir.  

 

Observações: 1) A taxa de administração, nesta fase, sofre um decréscimo, para compensar alguns incenti-
vos concedidos por discricionariedade da Diretoria (negociações), em prol da segurança jurídica do empre-
endimento. 2) O valor necessário para concluir a obra (inventariado) revelou-se bem superior ao valor que 
vinha sendo estimado pelas nossas planilhas de acompanhamento, pelos motivos já expostos. 3) O valor do 
fundo de reserva é o valor que deverá ser devolvido aos cooperados, caso não surjam novas surpresas. 
Poderá ser maior ou menor, a  depender de uma série de fatores. 4) Esse é o valor mínimo com que espe-
ramos repassar as kits (todas internas) após a escrituração das unidades. 5) Esse é o valor de venda das 
unidades que não geraria qualquer fundo de reserva. Não será praticado, é apenas um indicador.  

Excepcionalmente, este Informativo não circulará em julho, mas você já sabe: nós continuaremos 
trabalhando normalmente, e estamos sempre à disposição para atendê-lo. Contate-nos a qualquer hora.     


