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Portões de emergência são ampliados
A medida foi necessária uma vez que as dimensões dos portões não permitiam
a entrada de ambulâncias e caminhões de grande porte.
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Muros e Portarias: Publicado o Decreto 39.330/2018
O Prazo para requerer a obtenção da garantia dos cercamentos é
de 180 dias a partir da data de publicação do Decreto.
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Cancelada Audiência
Pública sobre
empreendimento
Quinhão 16
Será publicada no Diário Oficial uma
nova data para a realização da Audiência
Pública, com o intuito de debater os
Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental
do empreendimento.
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235 condôminos
deverão receber as
escrituras
235 nomes condôminos devem procurar
os cartórios listados para o processo de
lavratura das escrituras dos lotes!

Atendidas as condições, o órgão gestor de desenvolvimento urbano e
territorial comunicará ao órgão de fiscalização do Distrito Federal que está
assegurada a manutenção do controle de acesso.
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Publicado o Decreto 39.330/18 que
regulamenta muros e portarias

U

ma das principais reivindicações dos moradores de condomínios horizontais foi regulamentada na quinta-feira (13/09), por
meio do Decreto 39.330/2018, publicado nas duas primeiras páginas do
Diário Oficial do DF do dia, após os
ajustes técnicos necessários. A regulamentação foi comemorada por Síndicos e moradores da maioria dos condomínios do DF e também pela União
dos Condomínios Horizontais do DF
(ÚNICA-DF), movimento popular
pela legalização dos cercamentos, que
só no Solar de Brasília, coletou aproximadamente, duas mil assinaturas a
favor desse Decreto.
“Em conjunto com a regularização
dos lotes onde construímos nossas casas e escolhemos viver, a segurança
jurídica que agora irá amparar a permanência dos nossos muros e portarias, foram duas vitórias extremamente significativas e importantes, pelas
quais todos nós moradores de condomínios do DF lutamos há mais de 20
anos” Informa o Síndico do Solar de
Brasília, Sr. Pedro Humberto Lobato
Benedito.
Conforme publicado na edição
anterior do jornal Solar de Brasília,
a permanência dos muros e portarias
depende de uma autorização prévia, e
também do cumprimento das exigências sobre as condições de acesso, visibilidade dos cercamentos e o tamanho das portarias. Para ler o conteúdo
completo do Decreto confira o informativo nº 70 no site: www.solarbsb.
org.br ou as duas primeiras páginas
do DODF publicado na quinta-feira
(13/09).

Resumo do Decreto 39.330/2018
Art 1º - § 1º A possibilidade de loteamento de acesso controlado, para
os casos de regularização fundiária
urbana, deve ser admitida em Diretrizes Urbanísticas - DIUR emitida pelo
órgão gestor de desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal,
para a região onde se insere o loteamento.
§ 2º Os loteamentos regularizados e
registrados em cartório de registro de
imóveis podem solicitar sua conversão para a modalidade de loteamento
de acesso controlado, na forma deste
decreto.
Art. 2º O controle de acesso não
pode impedir o acesso de pedestres
ou condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou
cadastrados, independentemente do
modo de deslocamento, ao loteamento de acesso controlado e aos corpos
d’água.
DOS CRITÉRIOS - Art. 4º - A implantação do controle de acesso nos
loteamentos a serem regularizados na
modalidade de loteamento de acesso
controlado deve atender aos seguintes critérios:
I - cercamento com as seguintes características: a) pode ocorrer apenas
onde o limite do loteamento não coincidir com o limite de lote; b) altura
máxima de 2,50m; c) permeabilidade visual mínima de 70%, quando o
cercamento confrontar área pública
interna com área pública externa ao
loteamento; d) tratamento paisagístico quando este confrontar área pública interna ou externa ao loteamento,
não podendo comprometer a permeabilidade visual mínima de 70%; e)
tratamento paisagístico da área públi-

ca externa, lindeira ao loteamento, de
forma a amenizar os impactos decorrentes do cercamento do loteamento e
de seus lotes.
II - guaritas do loteamento com as
seguintes dimensões, excetuada a cobertura: a) área máxima de 20,00m²,
quando composta de uma única edificação, podendo incluir sanitário e
bancada para preparo de alimentos;
b) área máxima de 15,00m², cada
guarita, quando composta por duas
edificações, podendo incluir sanitário
e bancada para preparo de alimentos.
III - disposições das Diretrizes Urbanísticas - DIUR emitidas para a região
em que se insere o loteamento, no que
se refere a: a) a integração do sistema viário estruturante; b) definição
de acessos para garantir a permeabilidade do tecido urbano e a integração
com as áreas urbanas adjacentes e a
mobilidade. IV - disponibilização de
meios para garantir ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas no loteamento;
V - disponibilização de meios para
garantir o franco acesso do cidadão
identificado ou cadastrado às áreas
públicas internas ao loteamento - É
PROIBIDA QUALQUER RESTRIÇÃO DE ACESSO A PESSOAS OU
CONDUTORES DEVIDAMENTE
IDENTIFICADOS. A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER COM CARTEIRA
DE IDENTIDADE OU OUTRO DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO.
VII - manutenção e conservação do
controle de acesso e das áreas públicas internas ao loteamento, incluída
sinalização, pavimentação, logradouros, praças, áreas verdes e equipamentos de lazer.
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Comer &
Viver bem

Ibram cancela Audiência
Pública sobre empreendimento
Quinhão 16
Após a publicação de todos os estudos, uma nova audiência
será marcada e publicada no Diário Oficial do DF

O QUE É O
QUINHÃO 16?

S

egundo informações do Instituto
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF – Instituto
Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a
decisão de cancelar a audiência marcada para a próxima quarta-feira (26/09),
ocorreu uma vez que não foram disponibilizados no site, todos os estudos
técnicos necessários sobre o empreendimento no Quinhão 16 da Fazenda
Taboquinha. Após a publicação dos
demais documentos, o órgão deverá publicar no Diário Oficial uma nova data
para a realização da Audiência Pública
com o intuito de debater os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório
de Impacto Ambiental (RIMA).

Um empreendimento com
aproximadamente 180 prédios,
em Área de Proteção Ambiental
(APA), no vale, parte da fazenda Taboquinha, que fica atrás de
diversos condomínios da região,
como o Ville de Montagne, o Solar
de Brasília e o Quintas da Alvorada, trazendo mais de 10 mil novos
habitantes. Os relatórios apontam
impactos ambientais negativos,
como riscos de poluição das nascentes, do ar, além de contribuir
para o aumento do fluxo de carros
na região, que já sofre com a falta
de infraestrutura adequada para o
seu crescimento.

Terracap divulga os primeiros
condôminos que deverão
receber as escrituras

D

urante a reunião realizada segunda-feira (10/09), na Área de Lazer do
Condomínio Solar de Brasília, que contou com a presença de Síndicos, moradores e representantes do Governo, o Presidente da Terracap, Sr. Júlio Cesar de Azevedo Reis, informou aos presentes, que já estava
disponível uma lista com os primeiros 235 nomes de condôminos do Solar,
que deveriam procurar os cartórios listados para o processo de lavratura das
escrituras de seus respectivos lotes. A lista também foi encaminhada aos moradores por meio de informativo, via e-mail.

COM
IRLA MAIA
Jornalista formada pelo UniCeub Pós
Graduada em Comunicação pela UCB
Estudante de Gastronomia pela Unicesumar Gosta de cozinhar e cuidar da saúde

Dê preferência aos
Orgânicos

T

udo o que comemos pode fazer
bem ou mal a nossa saúde, logo
conhecer a origem dos alimentos que consumimos é muito importante. Pela legislação brasileira, considera-se produto orgânico, seja in natura
ou processado, aquele que é obtido em
um sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao
ecossistema local.
Para serem comercializados, estes
produtos deverão ser certificados por
organismos credenciados junto ao Ministério da Agricultura - MAPA, sendo
dispensados da certificação somente
aqueles produzidos por agricultores familiares que fazem parte de organizações de controle social cadastradas no
MAPA e que comercializam exclusivamente em venda direta aos consumidores.
Conforme a legislação brasileira,
em vigor desde janeiro de 2011, o consumidor reconhece o produto orgânico por meio do selo brasileiro ou pela
declaração de cadastro do produtor
orgânico familiar. Todo produto orgânico vendido em lojas e mercados deve
apresentar o selo em seu rótulo. Já o
agricultor familiar precisa vender seus
produtos diretamente, para que o consumidor possa estabelecer uma relação
de confiança com ele ao comprar seus
produtos na feira. Além dos produtos
in natura, o mercado de produtos orgânicos processados tem apresentado
grande crescimento nos últimos anos.
A procura por produtos orgânicos não
está restrita aos gêneros alimentícios,
hoje também existem linhas de cosméticos e produtos de higiene pessoal.
Essa é uma nova tendência que vem se
expandindo rapidamente pela sociedade que além de buscar saúde, criou um
estilo de vida.
Fonte: Ministério da Agricultura - MAPA
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Portões de Emergência são
instalados no condomínio
O acesso pelas três quadras do Solar é destinado a veículos de
socorro de grande porte, como ambulâncias e carros de bombeiros

A

Administração do Solar de Brasília, em setembro, realizou a
ampliação dos portões de emergência, próximos às portarias de acesso
ao condomínio. A medida foi necessária
uma vez que as dimensões dos portões
não permitiam a entrada de ambulâncias e caminhões de grande porte.

caso de emergência.

Com o intuito de prevenir atrasos
nos atendimentos de emergência, a
Administração passou a estudar uma
solução para esse problema. A solução
encontrada foi construir três portões largos, para veículos de grande porte, adjacente a cada uma das portarias principais. Esses portões ficarão normalmente
fechados com cadeados, mas podem ser
rapidamente abertos pelo porteiro em

Construídos com mão de obra própria do Condomínio, foi necessário à
compra de colunas e chapas metálicas,
grades, bloquetes, pó de brita, cimento,
areia e confecção de placa de aviso para
ser afixada nos portões, os quais totalizaram R$ 9.238,80 (nove mil duzentos
e trinta e oito reais e oitenta centavos)
para os três portões.

Expediente
Jornal mensal do Condomínio Solar de Brasília

Por se tratar de uma obra considerada de urgência, sua importância,
finalidade e custos foram discutidos
com os membros dos Conselhos Fiscal, Consultivo e CPO que aprovaram
por unanimidade, a realização da obra
emergencial de pequeno porte.
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Assegurado
direito de venda
direta para
lotes vazios e os
negociados após
dezembro de
2016

Você sabia?

A

Decisão
Liminar
no
processo
nº
070683127.2018.8.07.0000, movida
contra a Terracap pelo advogado do
Condomínio, Dr. Mário Gilberto,
assegurou não apenas o direito da
“venda direta” dos lotes de terreno
negociados após 22 de dezembro
de 2016, mas também garantiu esse
mesmo direito para os lotes vazios,
não edificados até a citada data. Confira a cópia da decisão judicial encaminhada em anexo por e-mail junto
com o informativo nº 54 de 12 de julho de 2018, disponível também, no
site www.solarbsb.org.br. A decisão
vale para todos os outros condomínios em processo de regularização!

