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OBRA 100% CONCLUÍDA E 
HABITE-SE SEM PENDÊNCIAS 
Os fiscais da Agefiz estiveram 

em nossa obra em 14/5, e 
concluíram que a carta de 

habite-se poderia ser liberada 
sem qualquer necessidade de 

ajuste. Acreditamos que a 
agilidade na liberação do 

habite-se tem a ver com as 
novas diretrizes do Governador 

Ibaneis Rocha, no sentido de 
que não sejam opostos 

empecilhos desproporcionais às 
novas habitações. Este Governo 

tem inclusive prometido melhorias imediatas no bairro, e temos todos os motivos para acreditar 
que elas serão viabilizadas em curto espaço de tempo. Sem dúvida, há que se considerar também o 

esforço que realizamos ao longo de 2018 para arredondar todos os pontos que poderiam ser 
objeto de polêmica, inclusive com a contratação de consultoria especializada e a realização de 
reuniões mensais. Esse esforço demonstrou ser uma boa estratégia, eis que empreendimentos 
semelhantes, no que pese a agilidade do GDF, têm sido objeto de diligências complementares.  

Agora, a Agefiz irá elaborar um relatório final com suas conclusões, o qual será encaminhado para 
a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, para análise final. A SEDUH, após 

realizar um check list em toda a documentação necessária – a qual está rigorosamente em dia, 
vale observar –, emitirá a Carta de Habite-se propriamente dita, momento a partir do qual será 

possível disponibilizar as chaves para cada morador. É nossa intenção realizar a entrega das 
chaves em momento solene, de confraternização com todos os cooperados, salvo quanto àqueles 

que não por qualquer motivo não puderem comparecer. Solicitamos àqueles que tenham 
pendências financeiras com a Cooperativa que, por obséquio, regularizem sua situação, incluídas 

as prestações obrigacionais mais recentes. Agradecemos a confiança depositada em nosso 
trabalho e, ao passo que nos desculpamos por eventuais falhas – afinal, quem não as comete? – 
voltamos a reafirmar o nosso compromisso com o que consideramos a “sagrada poupança das 
famílias”. Sabemos que os recursos a nós confiados são fruto do duro labor de cada cooperado, 

aplicados no mais nobre intento humano, o de proteger e trazer conforto para suas famílias.  

DEIXAMOS AQUI REGISTRADO O NOSSO MUITO OBRIGADO PELA CONFIANÇA DEPOSITADA! 



 

TIRA-DÚVIDAS 

O que acontece depois da expedição da Carta de Habite-se? Após a expedição desse importante do-
cumento, a Cooperativa deverá averbá-la no Registro de Imóveis. Será então registrada a instituição do 
Condomínio na matrícula-mestra, assim como a Convenção de Condomínio (veja nas próximas páginas 
convocação de Assembleia para tratar desse assunto). Em seguida, deverá ocorrer o desmembramento 
das matrículas, em que cada unidade será registrada no nome de quem o cooperado indicar (certifi-
que-se de já ter pago boleto no valor de R$ 974,10, emitido para esse fim). A partir desse momento, a 
escritura do imóvel poderá ser lavrada no nome de quem o cooperado indicar.  

A partir de que momento o imóvel poderá ser habitado ou ocupado? Após a expedição da Carta de 
Habite-se, as chaves do imóvel serão entregues em momento solene, de modo a agilizar o processo e 
permitir que ocorra uma confraternização entre todos os cooperados. Entretanto, sempre será possí-
vel realizar a entrega das chaves em momento distinto, em atendimento às necessidades particulares 
de cada cooperado. Com as chaves em mãos, o imóvel estará disponível para ser ocupado, cabendo 
observar que os trâmites cartoriais de averbação do habite-se e escrituração das unidades correrão em 
paralelo. Há, contudo, duas condições que precisam ser observadas para a entrega das chaves: a situa-
ção de adimplemento com a Cooperativa e o termo de aceite do imóvel (ainda que com pendências), 
que é gerado na vistoria realizada junto à construtora. Algumas unidades externas, que foram especi-
almente impactadas pelo atraso na conclusão das fachadas, ainda não foram convocadas para a visto-
ria, de modo que a construtora pretende intensificar os esforços nesse sentido. Também a vistoria nas 
lojas ficou para o final, pois muitas estão sendo utilizadas como apoio para a construtora. Solicitamos 
encarecidamente que os agendamentos de vistorias sejam devidamente observados, salvo motivo de 
força maior. Tem sido elevado o índice de faltas ao agendamento, o que prejudica a todos.    

Quanto tempo leva todo esse processo? O que eu preciso fazer? Acreditamos que a expedição da 
Carta de Habite-se deverá ocorrer na primeira quinzena de junho. Então, é nesse período que a ocupa-
ção do imóvel estará autorizada a ocorrer. A averbação do habite-se e o desmembramento das matrí-
culas deverão consumir mais 1 ou 2 meses além desse tempo. O cooperado não precisa se preocupar 
com nada, pois todos serão convocados, oportunamente, para a efetivação do desmembramento. 
Estamos estabulando negociações com cartórios, e a nossa meta é fechar acordo com cartório que 
facilite ao máximo a vida do cooperado.  

É possível vender ou alugar o imóvel após o habite-se e antes da escrituração? Sim, não há qualquer 
impeditivo quanto a isso. O cooperado já estará de posse do imóvel, de modo que poderá alugá-lo 
normalmente. No caso de venda do imóvel, há a vantagem de não se pagar o ITBI, que ficaria a cargo 
do comprador. Para aqueles que tenham interesse em vender o imóvel, a Cooperativa poderá poster-
gar a escrituração da unidade, bastando que haja uma comunicação nesse sentido. A Cooperativa con-
tinuará existindo normalmente após a entrega do imóvel, mesmo que novos projetos demonstrem ser 
inviáveis em função de fatores conjunturais (crise econômica, por exemplo). A atual gestão tem man-
dato até 5/12/2019, de modo que até essa data, pelo menos, poderá ser postergada a escrituração. 

Como tem se comportado o mercado para a locação e a venda de imóveis no Noroeste? Diferente-
mente do que muitos esperavam, a mudança no Governo Federal não alterou o quadro de crise eco-
nômica nacional. O mercado do Noroeste, contudo, tem reagido bem, tanto no que se refere à locação 
quanto à venda. O quadro deve melhorar substancialmente com as melhorias anunciadas pelo GDF, 
em especial a desobstrução das vias W8 e W9, o que restabelecerá o fluxo naquela microrregião. A 
Cooperativa tem realizado um esforço locatício especial em favor dos cooperados lojistas, pois enten-
demos que faz parte de nosso compromisso proporcionar o melhor retorno possível àqueles que nos 
honraram com a confiança de vultosos investimentos. O foco nos lojistas tem o sentido de dinamizar o 
empreendimento como um todo, e a questão da locação comercial é sempre mais sensível do que a 
locação residencial, que é mais simples. A Direção da Cooperativa tomou a iniciativa de firmar parceria 
com a Acontece Imobiliária, empresa que assessorou os trabalhos de cooperativa coirmã, a Cooptcu, e 
que em muitas ocasiões nos auxiliou, de forma gratuita, em indicar o melhor caminho a tomar, nesse 
intrincado mundo da construção civil e das licenças governamentais.  



INFORMES 

Esforço concentrado na reta final. O esforço para a conclusão da obra contou com momentos de 
tensão. A entrega da obra já contava em atraso, em função de problemas no fornecimento de vi-
dros para a fachada. Não bastasse isso, a empresa Esquadrial, contratada para a confecção e insta-
lação da fachada, com 35 anos de existência e grande reputação no mercado, passou a emitir si-
nais preocupantes. A empresa simplesmente não conseguia concluir o serviço, apesar de todas as 
pressões da Vega, a qual, por sua vez, reverberava a pressão pelo término da obra exercida pela 
Diretoria da Cooperativa. A COOPHAF decidiu então intervir de forma mais incisiva. Foi então rea-
lizada uma importante reunião na obra, que contou com a Diretoria da Cooperativa, os dirigentes 
da Vega e o nosso fiscal de obras, Gilberto Porto (foto 1). A Diretoria da Diretoria deixou claro que 
não seria tolerado que o atraso na obra retardasse a obtenção do habite-se. Ficou decidido que, 
ao revés de simplesmente processar a empresa, o que traria consequências imprevisíveis, realiza-
ríamos uma conversa franca com o dono da empresa, de modo que cada parte daria a sua contri-
buição para a solução conjunta do problema. Nessa reunião (foto 2), o dono da empresa, Toninho, 
sensibilizou-se com a situação da Cooperativa, que estava com essa única pendência para concluir 
a obra. Apesar de alegar estar operando com prejuízo, ele concordou em triplicar as frentes de 
trabalho, que passariam a trabalhar inclusive aos sábados, domingos e feriados. À Cooperativa 
coube a contratação de mais duas plataformas aéreas (foto 3), para agilizar o serviço. Assim, três 
equipes passaram a trabalhar simultaneamente na obra: duas ou três operando as plataformas e 
uma ou duas atuando no preparo do material (cortes) e na revisão interna. A Vega, por sua vez, 
concordou em, às suas expensas, conceder uma gratificação especial aos trabalhadores envolvi-
dos, que estariam sacrificando seus momentos de descanso para concluir a obra.   

   

Governo promete melhorias importantes no Noroeste. Conforme amplamente divulgado pe-
la mídia recentemente, o Governador Ibaneis Rocha determinou prioridade na execução de 
obras no Setor Noroeste. A desobstrução e a conclusão das vias W8 e W9 e de dois viadutos, 
além da conclusão do Parque Burle Marx, estão entre os projetos. A conclusão da W8/W9 
aguardava uma negociação com tribos indígenas que ocupam a região, e que finalmente avan-
çou. A Direção da Cooperativa tem mantido constante contato com o presidente da Associa-
ção dos Moradores do Noroeste – AMONOR, Antônio Neto, e o sentimento prevalente é de 
que efetivamente as vias W8 e W9 serão desobstruídas no prazo de 30 a 60 dias, ainda que a 
questão indígena sofra eventual retrocesso. Nesse caso, o GDF já se dispôs a fazer um ajuste 
provisório naquela via, de modo a ligar, ao menos provisoriamente, as duas pontas da W9, à 
altura em que se encontram interrompidas.  A desobstrução dessa via é prioridade para nós, 
pois, esse fato, combinado com a construção do posto da Disbrave nas proximidades, terá o 
condão de dinamizar sobremaneira aquela microrregião. Por esse motivo, a Direção da Coope-
rativa tem envidado esforços no sentido de manter a vigilância para que a promessa do Go-
verno efetivamente se cumpra. Temos mantido contato constante com os proprietários do 
prédio vizinho, o Soul, com dirigentes da Amonor e com integrantes da Ademi.  



Cooperativa convoca para novas Assembleias de prestação 
de contas e de forma de rateio de despesas especiais 

Conforme já noticiado, a Cooperativa realizou, 
em 25/4, sua já tradicional Assembleia Geral 
Ordinária de prestação de contas do ano de 
2018. Também conforme já noticiado, referida 
votação foi adiada, tendo em vista objeção le-
vantada por cooperado, no sentido de que os 
balancetes contábeis não estavam disponíveis 
para consulta. Embora a movimentação financei-
ra seja melhor compreendida em planilhas, as 
quais estavam amparadas pelos devidos com-
provantes de entradas e saídas, bem como por parecer conclusivo do Conselho Fiscal, a Diretoria 
entendeu que assistia razão ao cooperado. Assim, os balancetes contábeis foram providenciados e 
encontram-se à disposição de todos, bem como a movimentação detalhada da Cooperativa, em 
sua sede. Veja a seguir um resumo da movimentação do ano de 2018. Cabe alertar que esse de-
monstrativo difere do anteriormente divulgado em vista da adequação ao plano de contas contá-
bil, e em função de seguirem sistemas diferentes – aquele, de cunho mais financeiro, observava o 
regime de competência, enquanto o que ora se apresenta observa rigorosamente o regime de 
caixa. Além disso, certas impropriedades, como a aglutinação não recomendada de contas, foram 
corrigidas, por recomendação do escritório de contabilidade, de modo que as informações abaixo 
apresentadas encontram-se em plena conformidade com as melhores práticas contábeis.  

Na Assembleia de 25/4, a Cooperativa ficou autorizada, conforme já divulgamos por whatsapp, a 
proceder ao rateio das despesas condominiais, nos seguintes valores: R$ 225,00 para as kits e R$ 
337,50 para as lojas. Esse rateio se faz necessário para fazer frente a despesas de manutenção e 
zelo do prédio, tendo em vista especialmente a contratação de empresa terceirizada de mão-de-
obra, que já está provendo o edifício com dois postos de porteiro noturno, zelador e auxiliar de 
limpeza (Sollo Serviços). Esses valores foram fixados em caráter provisório, eis que ficou decidido 



que a Cooperativa deveria encomendar estudos técnicos sobre a proporção que deveria caber a 
cada grupo de condôminos existente: proprietários de unidades comerciais e proprietários de uni-
dades residenciais. Esse estudos foram concluídos pela Âncora Condomínios, empresa com expe-
riência nesse tipo de cálculo e que executou o mesmo trabalho no edifício Soul, vizinho ao nosso 
empreendimento. Assim, nova Assembleia se faz necessária, na qual será exposto o critério utili-
zado para o rateio entre os dois grupos, conforme o parecer técnico da empresa. Será necessário 
decidir se o rateio que caberá a cada grupo será igualitário entre as unidades, independentemente 
da metragem, ou se deverá levar em consideração o tamanho de cada unidade. Também, a minu-
ta da Convenção de Condomínio, que foi analisada em diversas reuniões da Cooperativa e por fim 
está sendo adequada pela empresa já citada para manter estrita conformidade com o Código Civil, 
deverá ser ratificada pela Assembleia, podendo, ainda, determinadas passagens serem objeto de 
votação por parte dos cooperados, desde que mediante destaque de cooperado proponente. Ou-
tra questão que deverá ser discutida é o impacto da necessidade de contratação de 2 postos de 
porteiro diurno e de mais 1 auxiliar de limpeza, tendo em vista a iminência da expedição do habi-
te-se. Por fim, nessa Assembleia discutiremos, a título informativo, acerca do rateio da despesa de 
IPTU/TLP que caberá aos cooperados (veja matéria na próxima página). 

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA – COOPHAF. Edital de Con-
vocação de Assembleia Geral Ordinária. O presidente da COOPHAF, no uso de suas atribuições, convoca os 
cooperados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de maio de 2019, na sede da Cooperati-
va, localizada na CLSW 105, Bloco A (Espaço 105), Salas 111, Brasília/DF, em primeira convocação às 17h00 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 18h00 com a presença de 
metade mais um dos associados e em terceira e última convocação às 19h00 com pelo menos 10 (dez) asso-
ciados, excluindo-se da contagem dos quoruns especificados os componentes da Diretoria e os membros efe-
tivos do Conselho Fiscal, para deliberarem sobre a aprovação das contas do ano de  2018. Para efeito de quo-
rum, na data da presente convocação a Cooperativa possui 125 (cento e vinte e cinco) associados habilitados. 
A Diretoria informa que se acham à disposição dos cooperados, na sede da Cooperativa, toda a documenta-
ção necessária para a análise das contas. Salvo os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, aos quais é ve-
dado atuar como procuradores, cada associado poderá representar apenas um outro, mediante procuração 
específica por instrumento público ou particular. Brasília/DF, 14 de maio de 2019. Dario Fava Corsatto, Presi-
dente da Cooperativa. *Publicado no Jornal de Brasília de 15/5/2019, conforme determinação estatutária. 

 

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA – COOPHAF. Edital de Con-
vocação de Assembleia Geral Extraordinária. O presidente da COOPHAF, no uso de suas atribuições, convoca 
os cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de maio de 2019, na sede da 
Cooperativa, localizada na CLSW 105, Bloco A (Espaço 105), Sala 111, Brasília/DF, em primeira convocação às 
18h00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 19h00 com a presença 
de metade mais um dos associados e em terceira e última convocação às 20h00 com pelo menos 10 (dez) 
associados, excluindo-se da contagem dos quoruns especificados os componentes da Diretoria e os membros 
efetivos do Conselho Fiscal, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) sistemática de rateio das des-
pesas condominiais a ser adotada pela Convenção de Condomínio; 2) ratificação e/ou votação de destaques 
da Convenção de Condomínio; 3) ratificação e/ou contestação da forma de rateio das despesas de IPTU/TLP; 
4) assuntos gerais. Para efeito de quorum, na data da presente convocação a Cooperativa possui 125 (cento e 
vinte e cinco) associados habilitados. Salvo os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, aos quais é vedado 
atuar como procuradores, cada associado poderá representar apenas um outro, mediante procuração especí-
fica por instrumento público ou particular. Brasília/DF, 14 de maio de 2019. Dario Fava Corsatto, Presidente 
da Cooperativa. *Publicado no Jornal de Brasília de 15/5/2019, conforme determinação estatutária. 

NOVAS ASSEMBLEIAS DA COOPERATIVA 

Data: 30/5 (quinta). Local: CLSW 105, Bloco A (Espaço 105), sala 111 – Sudoeste. 
Como chegar: na comercial da 105, no Sudoeste, localize o bloco no qual se situam vários bancos (Banco do Brasil, 

Santander e BRB). Dirija-se à sobreloja e localize a placa do Kumon. Siga até o final do corredor. 

19h00 (última chamada) – Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas. 
20h00 (última chamada) – Assembleia Geral Extraordinária.  



Agora é a vez do rateio das despesas de IPTU/TLP 
O pagamento das despesas de IPTU/TLP, no valor de R$ 144.898,30 à vista ou 6 x R$ 25.415,22, 
está prevista para ocorrer a partir de junho. Esses tributos levam em conta a titularidade da pro-
priedade em 31/12/2018. Assim, ainda que já tivesse ocorrido o desmembramento das unidades, 
a Cooperativa é que constaria como sujeito passivo da obrigação tributária. Essa despesa precisará 
ser custeada pelos cooperados, eis que a Cooperativa não dispõe mais de qualquer margem finan-
ceira. Para se ter uma ideia, o pro-labore que caberia à Diretoria não vem sendo pago desde janei-
ro deste ano, ao passo que as despesas administrativas foram reduzidas ao mínimo possível. A 
verdade é que o nível de encargos do final da obra surpreendeu a Direção da Cooperativa, e em 
muito contribuiu para isso o atraso na finalização da obra.  

O pagamento à vista implica em desconto de 5% sobre o valor do tributo. Contudo, para que fa-
çamos jus a esse desconto, o pagamento precisaria ser efetivado até 12/6, impreterivelmente. 
Tínhamos a intenção de saldar metade do valor do IPTU/TLP com eventual sobra de caixa (a qual, 
conforme já apontamos, infelizmente não se confirmou), e por esse motivo demoramos para noti-
ciar essa despesa. Para tentar fazer jus ao desconto apontado, os boletos referentes a essa despe-
sa serão emitidos com data de vencimento de 5/6. Tendo em vista o pouco tempo entre a publica-
ção do presente informativo e a data de vencimento, compreenderemos as dificuldades daqueles 
que não conseguirem honrar esse compromisso em prazo tão exíguo. Aqueles que puderem fazê-
lo, agradeceremos a gentileza, que seguramente se reverterá em benefício de todo o grupo. De 
nossa parte, faremos todo o esforço possível para remanejar pagamentos e priorizar o pagamento 
desses tributos no prazo que contempla o desconto.  

Cabe lembrar que é iminente a expedição da Carta de Habite-se, à qual se seguirá o desmembra-
mento das unidades. No momento do recebimento da unidade por parte do cooperado, assim 
como no momento da entrega das chaves, não é possível que haja qualquer pendência entre a 
Cooperativa e o cooperado. Dessa forma, solicitamos que, aqueles que não tenham condições de 
honrar o pagamento do boleto na data indicada, o façam assim que possível. O valor que caberá a 
cada cooperado corresponde ao coeficiente de proporcionalidade de cada unidade, podendo am-
bos serem consultados na planilha em anexo.   

 

Novos boletos vêm sendo emitidos mensalmente pela 
Cooperativa, desde o mês de maio, referentes às despesas 
condominiais (R$ 225,00 para as kits e R$ 337,50 para as 

lojas), sempre com vencimento para o dia 25 de cada mês. 
No mês de junho, haverá a expedição  de boleto extra, 

com data de vencimento de 5/6, referente à tributação de 
IPTU/TLP, proporcional à área total do imóvel.  

Consulte a tabela em anexo para conhecer o valor que 
caberá à sua unidade (rateio conforme o coeficiente de 

proporcionalidade). 
  

Está em fase de finalização e será enviado em breve para todos 
os cooperados estudo sobre as despesas efetivas do 

condomínio e a melhor forma de rateio, conforme estudo 
técnico realizado por empresa especializada (Âncora 

Condomínios). Será disponibilizada também nova versão da 
Convenção de Condomínio, adequada por estudo realizado 

pela mesma empresa. Esses documentos serão importantes 
para subsidiar as discussões da Assembleia de 30/5.   


