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ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA MUROS E PORTARIAS

Senhor Síndico,

Solicitamos o comparecimento do representante deste residencial no auditório da

Agefis, localizada no SBN QUADRA 01 BLOCO "E" subsolo, na próxima quarta-feira, dia 09,

às 10h, quando esta Secretaria d.e Estado de Regularização de Condomínios estará efetuando a

entrega do Termo de Autorização de Manutenção de Muros e Portarias, conforme solicitado.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para

renovarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. _._----- ....••20. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO II SRTV/SUl QD. 701 BL. 01 lJ 24 TERREO I
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Setor Habitacional São Bartolomeu
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CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL- ETAPA "C"
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Autoriza o envio de mensagens para o endereço eletrônico indicado
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AUTORIZAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA para manutenção de portaria ou guarita e muros, cercas,
grades ou similares que delimitem o parcelamento de solo denominado CONDOMINIO PRIVE MORADA
SUL - ETAPA "C".
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A presente AUTORIZAÇÃO de natureza precária tem validade até o Registro do Parcelamento de Solo
objeto de regularização fundiária no processo acima mencionado.

CONDICIONANTES

1 - No prazo de validade desta Autorização Precária, não é permitido, sem anuência expressa desta
Secretaria, modificar ou alterar os limites do perlmetro do parcelamento de solo denominado
CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL - ETAPA .C", onde estão edificadas as cercas, muros, grades ou
similares;
2 - Dentro do prazo de 30 (trinta) dias o Requerente deverá entregar nesta Secretaria, planta atualizada
do perímetro do parcelamento objeto desta Autorização.
3 - O Requerente na qualidade de representante de moradores do parcelamento, se compromete a
participar de todas as etapas do processo de regularização em andamento, nos termos do Estatuto das
Cidades - Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, Lei 11.977 de 07 de julho de 2009 e Lei Complementar
Distrital 803 de 25 de abril de 2009 alterada pela Lei 854 de 15 de outubro de 2012;
4 - Após a publicação do decreto de regulamentação da Lei distrital n. 4.893 de 26 de julho de 2012, o
Requerente deverá ajustar aos seus termos, o processo e projetos de parcelamento de solo e projetos
habitacionais de competência desta Secretaria de Estado e Regularização de Condomlnios, caso haja
interesse na qualificação do parcelamento em questão como loteamento fechado.
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