/2018 —
SUBEMENDA MODIFICATIVA No
(Da Senhora Deputada SANDRA FARAJ)
À Emenda Substitutiva ao PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR no 132/2017,
que aprova a Lei de Uso e Ocupação
do Solo do Distrito Federal — LUOS,
nos termos dos arts. 316 e 318 da
Lei Orgânica do Distrito Federal, e
dá outras providências.

CAE Recebi
Em25/ II

/IP

Ass.

"Altera-se no Anexo III — "Quadra 8A — Parâmetros de Ocupação do
Solo/ Região Administrativa do Lago Sul — RA XVI, do lote B da QI 1 — do Setor
de Habitações Individuais Sul — SHIS, os quais deverão conter potenciais
construtivos equivalentes:
Coeficiente Básico (CFA B): 1,00.
Coeficiente Máximo (CFA M): 2,50."

JUSTIFICATIVA
A emenda prevê alteração de potencial construtivo localizada no Lote
B da QI 1 do Lago Sul, tendo em vista que o prédio se encontra construído e o
alvará de construção já ter sido emitido, é necessário a alteração do Coeficiente
Máximo de Construção, nos moldes do alvará e parecer anexos, da Procuradoria
do Distrito Federal, mantendo a vocação e as características urbanísticas na
quadra da QI 1 do Lago Sul.
Neste sentido, tal alteração não fere a legalidade, mantendo as
características do bairro.
Diante do exposto, impõe-se a necessidade da apresentação da
presente emenda.
Sala das comissões, em

Deputada
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL
DIRETORIA DE OBRAS - DIROB.

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO no 182/2010
Local da Obra ( Endereçamento Oficial ) :
Lote n° "B", da QI-B, do SHIS/SUL
Proprietário:
CONSTRUTORA LUNER LTDA
Autor do Projeto:
José Renato de Oliveira Gomes e outra
Responsável (s) Técnico (s) :
Nelson Ramez Farah eoutro
Firma Construtora ou Responsável:

CPF / CNPJ :
00.670.588.0001-90
CREA n°:
7.001/D
CREA n°:
4.154/D

U.F
DF
U.F.
DF

Tendo em vista o constante no processo n° 146.000.840/1999, fica concedida
licença para execução do projeto aprovado em 22/10/2010, no local supracitado, com
área de 390,21 m2 (acréscimo de área).

E

E Concessão de Uso

0 ODIR

ONALT

Finalidade da Edificação:
USO MULTIPLO — MDE n°018/84, item 4.2.
Numeração Predial:
SHIS/SUL QI 01, Conjunto "B", Blocos "A, B, C e D" (complementação em anexo).
Validade do Alvará:
8 ( oito ) anos, contados a partir da data de sua expedição, podendo ser renovado por igual
período. Art. 52, Lei n° 2.105/98.
NOTA: Vide Instruções e Observações no Verso

a

via — INTERE SSADO

-

A taxa de execução de obras paga conforme documento de arrecadaçãoDAR/SEF/DF s/n° datado de 10/05/2010 no valor de R$ 4.061,40.
BRASÍLIA - DF, 22 de dezembro de 2010.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DAS CIDADES

INSTRU ÕES
O presente ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO deverá permanecer na obra até a obtenção da CARTA DE HABITE-SE.
A construção deverá obedecer rigorosamente o projeto aprovado ou visado.
O material a ser empregado na obra e o entulho deverão ser colocados no canteiro de obras.
Após o início da obra ao serem locadas as fundações, o responsável pela a construção deverá requerer à
Administração Regional a verificação do alinhamento e cota de soleira.
O responsável técnico deverá, obrigatoriamente, comunicar á Administração Regional qualquer paralisação da
obra por prazo superior a 30 ( trinta ) dias.
Segue em anexo a guia de controle de fiscalização de obras que deverá permanecer na obra.
Entulho não pode se jogado em área pública.
O prazo para apresentação dos projetos que trata o Art. 34 Inciso III e IV Parágrafo 20 do Decreto 19.915/98 é de
60 (sessenta) dias a contar da data de expedição do Alvará de Construção.
Solicitar a esta Administração a verificação do alinhamento e da cota Georeferenciada antes da concretagem do
baldrame.
A área verde contígua aos lotes não deve ser cercada com muro em alvenaria ou chapa metálica.
Nos lotes de esquina, as cercas laterais devem ser executadas no limite do lote, deixando a área pública para
acessibilidade e calçadas.
Fica proibido a instalação de cercas elétricas, tendo em vista que a Lei 3297/2004 ainda não foi regulamentada.
Fica proibido cercamento de área verde, tendo em vista que a Lei 1519/97 foi considerada inconstitucional pelo
Conselho Especial do TJDFT, publicado no Diário de Justiça em 12/08/05.
Atender ao art. 50, parágrafo 1°, inciso IV e V do Decreto n° 25.856/2005, referente a recuperação de área púbrlica
e construção de calçada, antes da expedição da Carta de Habite-se.
Não é ermitida a remo ão da ve ta o do cerrado nas áreas •úblicas ad'acentes ao condomínio.
...,

o

O Alvará de Construção tem validade imprescritível após a conclusão das fundações necessária à edificação
licenciada.
A Lei n° 9.476, de 23 de agosto de 1997, determina que o Instituto de Seguridade Social - INSS, seja
informado da emissão deste documento.

Area Concedida ( m2 )

Área Pavimento
Pavimento
Térreo
1° subsolo
2° subsolo
30 subsolo
Pavt° superior
Cobertura

ÁREA TOTAL

( Deduzida Área
Concedida)
4.794,49
4.721,41
5.267,69
8.000,00
1.893,04
492,85

Varanda

EM CASO DE REMEM BRAMENTO

Endereços Iniciais :
Endereço Final:
Numeração Predial Oficial:
Novas confrontações:

Subsolo

Numeração das
Unidades Imobiliárias
Area iniciai com alvará de construção
n°147/06.

Área Inicial :
24.779,27

25.169,48

ÁREA TOTAL DE CONCESSÃO
DE USO NÃO ONEROSA

Torre

.

Acresc./Decresc.:
390,21

