
Brasília-DF, 11 de maio de 2012

Senhor(a) síndico(a)

Na reunião realizada no dia 10.05.2012, onde estavam 
presentes os(as) senhores(as) síndicos(as) da Cidade do Jardim Botânico, 
os mesmos tiveram oportunidade de tomar conhecimento do teor do 
Projeto de Lei nº 897/2012, que dispõe sobre loteamento fechado, no 
perímetro do Distrito Federal.

No citado encontro tivemos  honra de receber o Senhor 
Secretário de Regularização de Condomínios, Deputado WELLINGTON 
LUIZ DE SOUSA SILVA e seus assessores (Marcos Pato, Marreiros, 
Cada, Wilson) e o Administrador do Lago Sul, Sr. WANDERNILSON DE 
AZEVEDO, os quais expressaram a disposição de encaminhar as 
reivindicações da nossa comunidade, junto ao parlamentares da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal.

A proposta da comunidade do Jardim Botânico, a ser 
apresentada à Câmara Legislativa do Distrito Federal, visando alteração na 
redação do Projeto de Lei nº 897/2012, é do teor seguinte:

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 897/2012

Para atender aos parcelamentos do solo que foram aprovados 
com base na Lei Federal nº 6.766/79, cujos Projetos Urbanísticos 
não contemplavam a existência de Portaria e muros, o PL nº 897/
2012, para dar um tratamento igualitário a todos os moradores 
dos ‘condomínios horizontais’, poderá ser alterado, de modo que o seu 
artigo 1º possa ter a redação seguinte:  

“Art. 1º. Considera-se loteamento fechado ara o efeito do disposto no art. 
122, XI, da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, o parcelamento 
do solo urbano cuja delimitação de seu perímetro, no todo ou em parte, seja 
marcada por muro, cerca, grade ou similares e que mantenha controle de 
acesso de seus moradores e visitantes, em suas respectivas portarias.

Parágrafo 1º. Para implantação de loteamento fechado, faz-se necessária a 
aprovação do projeto urbanístico de parcelamento do solo.



Acrescenta-se, ainda, ao artigo 1º, do PL 897/2012, os §§ 2º, 3º e 4º, com a 
seguinte redação:

“Parágrafo 2º. As portarias edificadas nos parcelamentos de solo que tenham 
projetos urbanísticos aprovados, ou naqueles loteamentos, implantados de 
fato, pendentes de regularização, até a data de publicação desta Lei, serão 
objeto de análise e aprovação pela Administração Regional competente, a 
quem cabe propor as NGBs, de acordo com a realidade onde a obra estiver 
inserida.”

“Parágrafo 3º. A sociedade civil, representativa dos moradores, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, a partir da aprovação da respectiva NGB, deverá 
apresentar o projeto de construção da portaria do loteamento, perante a 
Administração Regional competente, para fins de aprovação, sob pena de 
incorreram na prática das infrações e penalidade previstas no artigo 163, da Lei 
nº 2.105, de 08.10.1998.”

“Parágrafo 4º. São dispensadas de apresentação de projeto e licenciamento as 
construções de muros, exceto de arrimo, que visam proteger os loteamentos 
fechados. (art. 33, do Código de Edificações do DF – Lei nº 2.105, de 
08.10.1998.”

Atenciosamente,

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA
OAB-DF 4.785.


