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SÍNTESE DA SITUAÇÃO: 
VERTENTE AMBIENTAL

O Condomínio Mansões Entre Lagos 
iniciou o processo de regularização 

no ano de 1998, quando foi elaborado 
o Estudo de Impacto Ambiental – EIA/
RIMA.

O referido estudo foi aprovado ainda 
naquele ano e ao longo deste tempo 
muitas licenças e autorizações am-
bientais foram emitidas, mas o pro-
cesso não foi finalizado e o COMEL se 
encontra hoje sem qualquer licença 
ambiental, fato que deixa o condo-
mínio numa situação de extrema vul-
nerabilidade diante da legislação, dos 
demais órgãos que compõem o licen-
ciamento e do Ministério Público.

POR QUE ESTAMOS  
SEM LICENÇA?

Porque todas as licenças ambientais 
emitidas pelo Governo ao COMEL não 
foram cumpridas e, de acordo com 
a legislação, não mais podem ser re-

novadas. Tal informação consta nos 
processos do COMEL, que tramitam 
dento do Sistema Eletrônico de Infor-
mações – SEI do GDF.

ESTAMOS SEM LICENÇA -  
E AGORA?

Na linguagem técnica, estar sem Li-
cença significa que estamos fora do 
rito do licenciamento ambiental, algo 
muito grave e que em tempos passa-
dos culminou em embargo do COMEL 
e na abertura de uma Ação Civil Pú-
blica (tramitam na Vara de Meio Am-
biente do DF).

Para sair desta condição, legalmente 
há duas possibilidades: 

1) Assinatura de um Termo de Ajuste 
de Conduta – TAC ou Termo de Com-
promisso Ambiental, documento onde 
muitos pactos são firmados entre o 
IBRAM, o COMEL e o Ministério Pú-
blico, todos com prazos e previsão de 
multas elevadas caso não sejam cum-
pridos. 

2) Concessão, por parte do IBRAM, de 
uma Licença Ambiental de caráter 
Corretivo (LIC), onde costumeiramen-
te todas as pendências não cumpri-
das (contidas nas licenças emitidas ao 
longo dos anos) são agrupadas num 
documento único. 

Quem decide qual o caminho deve 
ser trilhado e as exigências contidas 
nestes documentos é exclusivamente 
o Instituto Brasília Ambiental - IBRAM, 
cabendo ao condomínio cumprir tudo 
da melhor forma possível para que o 
processo de regularização seja con-
cluído e, com isso, possamos ter a tão 
sonhada escritura dos nossos lotes.

De acordo com todo os trâmites que 
se seguiram até o momento, o IBRAM 
deverá emitir uma Licença Corretiva, 
mas não sabemos quais exigências 
serão inseridas neste documento. As 
pendências com o Ministério Público, 
entretanto, podem demandar a assi-
natura de um TAC.

Quais os esforços estão sendo feitos para  
conseguirmos a Licença Ambiental?

Depois de ter ficado paralisada por muitos anos, a inter-
locução com o IBRAM foi retomada no ano de 2019 e, 

desde então, uma sequência de documentos, taxas bancá-
rias e relatórios foram demandados como requisitos para 
voltarmos ao rito ordinário do licenciamento.

O rol de exigências do órgão para emissão da Licença Cor-
retiva, entretanto, é extenso e difícil de ser cumprido a 
curto prazo (foi solicitada, por exemplo, a conclusão da dre-
nagem pluvial e de infraestrutura). 

As demandas menos complexas estão sendo atendidas e 
diversos documentos e relatórios já foram submetidos ao 
órgão que, no entanto, ainda não concluiu qualquer análise, 
exceto as que se referem ao Viveiro Educador, estrutura que 
foi autorizada ainda no exercício da gestão Mauro e Adenir, 
mas que somente foi criada na gestão de Elizeu e Paula.

ADENTRANDO AO UNIVERSO  
PREOCUPANTE DOS “IS”

No esforço de atender com maior celeridade as deman-
das indicadas no licenciamento, a gestão que administrou 
o COMEL no exercício de 2019 e 2020 tomou algumas de-
cisões que se traduzem hoje em grandes desafios para a 
gestão Elizeu e Paula. O projeto Bombeiro Voluntário é um 
bom exemplo disso.

Antes de adentrar a este Universo e explicar por que o refe-
rido projeto constou do orçamento apresentado na Assem-

bleia Ordinária de 25 de abril de 2021, deve-se esclarecer 
que nenhum gasto desta ordem seria ou será feito sem 
consulta à comunidade. A decisão administrativa tomada 
foi de apenas provisionar tais despesas. Portanto, nenhum 
gasto alusivo a este tema foi desembolsado. Mas, afinal, este 
projeto deve ou deveria acontecer?

BOMBEIRO VOLUNTÁRIO: O PRIMEIRO DOS “IS”

O Licenciamento ambiental é feito por um conjunto de 
órgãos públicos, que indicam demandas específicas e 
afetas às suas missões institucionais, face à possibilidade de 
impactos aos recursos socioambientais. São os chamados 
partícipes.

A ADASA, Agência Reguladora de Águas, um destes partíci-
pes, solicitou a obturação (fechamento total) de todos os 5 
poços tubulares existentes no Condomínio. 

A decisão tomada por Mauro e Adenir à época (expressa 
em documento datado de 16 de julho de 2020) foi obtu-
rar 4 poços e tentar ficar com um deles, apresentando um 
requerimento de outorga para o poço tubular situado na 
etapa 2, próximo à quadra de futebol sintético. Por oportu-
no, esclarecemos que a outorga é uma concessão adminis-
trativa temporária para o uso das águas, sendo a mesma 
regida por um conjunto de dispositivos legais que definem, 
inclusive, o volume hídrico que pode ser retirado num de-
terminado período da concessão.

Colocando os pingos nos “is”
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A estratégia de convencimento utiliza-
da junto à ADASA pela gestão Mauro 
e Adenir foi pautada, de acordo com 
o processo que tramita no SEI, nos 
muitos canteiros e praças que precisa-
riam ser irrigados e, como será trans-
crito a seguir, na necessidade de:

“contenção de eventuais queima-
das aos arredores do condomínio nas 
épocas da seca como já é feito inúme-
ras vezes, o clima e a vegetação local 
também são favoráveis a esse tipo 
de acidente. Por isso foi criado uma 
equipe composta por moradores do 
condomínio para brigada comunitá-
ria contra incêndios”. (sic)(grifo nosso).

Notem que para a ADASA foi informa-
do que o COMEL já dispõe de uma 
brigada de incêndios constituída por 
moradores.

O então síndico Mauro, inclusive, afir-
mou na assembleia de 07 de novem-
bro de 2020 que “4 poços foram fe-
chados e 1 foi outorgado pela ADASA 
para uso de controle de incêndios”.

O fato, entretanto, é que o poço tubu-
lar não havia sido outorgado e, em 12 
de outubro de 2020, a ADASA emitiu 
um ofício solicitando novos docu-
mentos para se posicionar conclusi-
vamente sobre o pleito.

Tal demanda foi herdada pela gestão 
Elizeu e Paula que, diante dos argu-
mentos constantes no processo, teve 
que ponderar acerca do disposto:

1. Deveríamos manter a falácia con-
tada à ADASA e disponibilizar os 
documentos complementares, de 
modo a continuar tentando a outor-
ga, já que a água do poço é, de fato, 

de grande valia para o dia a dia no 
COMEL?

2. Deveríamos desistir da outorga sem 
nem tentar apresentar os documen-
tos complementares?

3. Deveríamos apresentar os docu-
mentos complementares e infor-
mar que o COMEL nunca teve uma 
brigada voluntária constituída?

Considerando a gravidade de se apre-
sentar informações falsas a um órgão 
público; 

Considerando todo o histórico do pro-
cesso do COMEL, desde 1998, com 
suas licenças não cumpridas, multas, 
embargos, diligências de campo apon-
tando inúmeras inconsistências;

Considerando a Ação Civil Pública que 
tramita contra o COMEL desde 2012 
por não termos cumprido as licenças 
ambientais;

Considerando que o Projeto Bombei-
ro Voluntário tem em seu bojo a pre-
venção e o combate a incêndios flo-
restais dirigido aos remanescentes de 
Cerrado presentes no perímetro do 
Condomínio e que existe a possibili-
dade deste produto ser solicitado pelo 
IBRAM para compor o Plano de Con-
trole Ambiental - PCA, como consta 
em diversos pareceres enviados ao 
COMEL;

Considerando que o Projeto Bombei-
ro Voluntário foi indicado na platafor-
ma de gestão da Chapa “Somos Entre 
Lagos” como passível de ser materia-
lizado na Gestão Elizeu e Paula desde 
que houvesse manifestação positiva 
da comunidade;

É que a Administração optou por for-
matar, nos moldes técnicos de um 
plano, o que era apenas uma pro-
posta de campanha, submetendo-o 
à ADASA, junto com os demais docu-
mentos solicitados, na perspectiva de 
obtenção da outorga e de se evitar Tratativa apresentada pela Gestão Mauro e Adenir para obtenção da outorga do poço tubular situado na etapa 2 

(processo ADASA 00197-00001937/2020-95) 

problemas maiores decorrentes da falácia contada. Estrate-
gicamente, porém, o projeto Bombeiro Voluntário foi proto-
colado pelo COMEL sem detalhamento de insumos, sem 
orçamento e sem cronograma e tal decisão teve por obje-
tivo não formalizar mais nada sem que a comunidade fosse 
antes consultada em assembleia. 

Vale destacar que para atender à demanda de 12 de outu-
bro de 2020 da Agência de Águas foi necessário fazer uma 
nova contratação, uma vez que a empresa que deveria rea-
lizar esse trabalho complementar sem qualquer custo não 

estava mais disponível, já que seu contrato havia sido pago 
integralmente pela Gestão Mauro e Adenir antes da res-
posta final do órgão governamental.

Mas isso é outro “í” da sequência de “is”, que merece um 
texto específico: a cultura que havia no COMEL de se quitar 
contratos antes da manifestação final do órgão governa-
mental – e os impactos disso para os recursos financeiros 
do COMEL!
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Para consultar a 
Ata da Assembleia 
de 07 de novem-
bro de 2020 con-
sulte o site: www.
condominioentrela-
gos.com.br

O PLANO DE CONTROLE 
AMBIENTAL – PCA E O PROJETO 

BOMBEIRO VOLUNTÁRIO

Considerando a decisão tomada pela 
gestão Elizeu e Paula, de submeter à 
ADASA um plano de prevenção de in-
cêndios (mais conhecido como Bom-
beiro Voluntário) e equacionar a falácia 
que consta oficialmente no processo, 
optou-se por enviar o referido plano 
também ao IBRAM, na perspectiva 
de qualificar o Plano de Controle Am-
biental – PCA protocolado.

O Plano de Controle Ambiental - PCA 
em questão foi elaborado no ano de 
2010, mas só recentemente (meados 
de 2020) foi submetido ao órgão am-
biental, porém, sem as devidas anota-
ções de responsabilidade técnica, po-
pularmente conhecidas como ARTs. 
Essas anotações são concedidas pelos 
Conselhos de Classe (no caso em ques-
tão, o CREA – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e são consi-
deradas como parte fundamental de 
planos, projetos, estudos etc., uma vez 
que asseguram a qualidade técnica 
do produto. 

Ocorre que os profissionais contrata-
dos para elaborar o PCA não emitiram 
as respectivas ARTs e, considerando 
o tempo transcorrido, de acordo com 
consulta feita ao CREA-DF, nada mais 
pode ser feito. 

Considerando que as ARTs não são do-
cumentos opcionais;

Considerando que o Plano de Contro-
le Ambiental é antigo e muita coisa na 
legislação foi modificada desde o ano 
de 2010;

Considerando que temos mais de 18 
hectares de Reserva Legal e mais de 
8 de Área de Preservação Permanen-
te sob nossa responsabilidade legal de 
zelo

Considerando que o Projeto Bombei-
ro Voluntário tem em seu bojo a pre-
venção e o combate a incêndios flo-
restais dirigido aos remanescentes de 
Cerrado presentes no perímetro do 
Condomínio e que em diversos pa-
receres enviados ao COMEL o IBRAM 
cita a possibilidade de a prevenção e 
combate ser solicitada para compor o 
Plano de Controle Ambiental – PCA.

Considerando o rol de documentos 
que aguardam análise do IBRAM e, 
por consequência, o conjunto de deci-
sões por serem proferidas pelo órgão 
para que a regularização avance;

É que se avaliou que a proatividade 
neste caso poderia ser bem recepcio-
nada. O produto protocolado também 
seguiu sem orçamento, sem insumos 
e sem cronograma.

A partir deste esforço técnico tem-se 
as seguintes conjecturas:

1.  O órgão ambiental pode aceitar o 
Plano de Controle Ambiental - PCA 
antigo, protocolado sem as Anota-
ções de Responsabilidade Técnica, e 
seria uma pendência a menos para 
a emissão da Licença Ambiental 
Corretiva;

2. Poderá, entretanto, pedir um novo 
PCA, valendo-se do disposto na le-
gislação vigente (que inclui a pre-
venção e o combate a incêndios flo-
restais);

3. Poderá pedir um novo PCA simples, 
considerando que a maioria das 
obras do COMEL já foram executa-
das.

POR QUE SÓ AGORA A GESTÃO 
ELIZEU E PAULA VEM A PÚBLICO 

EXPLICAR SOBRE O PROJETO 
BOMBEIRO VOLUNTÁRIO?

Porque só agora recebemos a negati-
va da ADASA acerca do pedido de ou-
torga, ou seja, apesar de todo o esforço 
técnico empreendido não mais pode-
remos retirar água do poço tubular da 
etapa 2 ou de qualquer outro, já que 
estamos à montante da Bacia do São 
Bartolomeu, uma área de importância 
para o abastecimento da cidade, e isso 
pesou na decisão final da Agência de 
Águas.

Para a tratativa ser concluída, entre-
tanto, deveremos ainda pagar para 
que o poço ainda aberto seja obturado, 
já que, como já citado anteriormente, 
o contrato com a empresa que lacrou 
os outros 4 foi encerrado precipitada-
mente na gestão Mauro e Adenir (foi 
quitado antes da manifestação da 
ADASA).

EXISTEM MAIS PINGOS NOS “IS” 
NESTE LICENCIAMENTO QUE 

DEVEM SER EVIDENCIADOS À 
COMUNIDADE?

Sim! Temos outras histórias para 
contar, mas vamos compartilhar em 
outra edição, já que são prosas técni-
cas, extensas e muitas vezes difíceis de 
serem compreendidas.

O importante é que todos saibam que 
existe uma equipe atenta e qualifica-
da cuidando dos assuntos afetos à Re-
gularização. Ela é composta por uma 
especialista ambiental com sólida ex-
periência em licenciamento ambiental 
e pelo corpo jurídico do COMEL que, 
diferentemente de como era feito na 
gestão Mauro e Adenir, agora partici-
pam das decisões afetas ao tema.

Apesar dos desafios serem muitos, es-
tamos empenhados em fazer o que for 
possível e legalmente permitido para 
concluir o processo de Regularização 
com celeridade.

Recolhimento dos Resíduos pelo SLU: estamos trabalhando 
nesta agenda!
Dia 07/04/2021, o síndico do COMEL 
esteve reunido virtualmente com o 
presidente do SLU, Silvio de Morais 
Vieira, com o deputado João Cardoso 
(autor da Lei que dispõe sobre a coleta 
de lixo pelo SLU nos condomínios ho-

rizontais do DF) e com outros síndicos 
da região Norte da cidade.

O encontro teve por objetivo esclare-
cer alguns pontos referentes à implan-
tação da Lei nº 1147/2020, tais como os 

dias de coleta, a tipologia dos resíduos 
coletados, horários, entre outros.

Um dos pré-requisitos para a coleta 
pública ser iniciada nos moldes da 
lei é a vistoria da equipe do SLU para 
avaliar diversos fatores (tipo de asfal-
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to, local de giro para manobra de caminhão, entre outras 
questões).

O COMEL já foi vistoriado pelo SLU em dezembro/2020 e os 
técnicos apontaram problemas que, se não forem equacio-
nados, inviabilizarão que o SLU preste este serviço ao nosso 
condomínio. O maior desafio está na ausência de asfalto de 
algumas ruas da 4a etapa, locais estes onde já se sabe que 
o caminhão não circulará.

Para equacionar esta questão a Administração posicionará 
alguns contêineres em áreas acessíveis ao SLU e os mesmos 

passarão a estocar os resíduos destas residências sem asfal-
to. Os colaboradores do COMEL assumirão o transporte dos 
mesmos, ou seja, retirarão cotidianamente os sacos de lixo 
destas casas, levando-os até estes contêineres.

O COMEL está pronto para iniciar a coleta nos moldes da 
Lei Distrital que, no entanto, está sendo revista pelos parla-
mentares por meio de um Projeto de Lei. O principal ajuste 
proposto pelo próprio autor, João Cardoso, diz respeito à 
coleta seletiva dos resíduos.

Visita da NOVACAP e Administração do Itapoã no Comel
No dia 08/04/2021, estiveram reunidos 
com o síndico Elizeu de Souza o Ad-
ministrador do Itapoã, senhor Marcus 
Contrim, representantes da NOVACAP 
e os chacareiros vizinhos da 4ª etapa. 
O encontro teve por objetivo debater 
a questão da rede de águas pluviais e 
da drenagem do COMEL e dar uma 
solução para um problema que vinha 
se arrastando há muito tempo.

Em 2008 foi iniciada a construção de 
uma bacia para águas pluviais entre o 
Itapoã e o condomínio, mas essa obra 
nunca foi concluída, uma vez que não 
houve acordo entre a NOVACAP, res-
ponsável pelo projeto, e os chacareiros.

Esse descompasso entre poder públi-
co e comunidade afetada culminou 
no abandono da obra e, por obstante, 
na formação de uma imensa vala (vo-
çoroca) que estava ameaçando os mo-
radores locais.

O diálogo positivo entre os interessa-
dos, mediado pela Administração do 
COMEL e a RA do Itapoã, culminou 
no estabelecimento de acordos que 
permitirão a retomada da obra. Com 
isso, as águas pluviais advindas da 2ª, 
3ª, e 4ª etapa do COMEL poderão ser 
recepcionadas e conduzidas adequa-
damente até o ribeirão Sobradinho. 
Sem este acordo, a bacia não poderia 

ser construída e teríamos que procu-
rar outra solução para nossas águas.

Em síntese, os chacareiros decidiram 
autorizar a passagem da tubulação 
por suas propriedades e, com isso, a 
NOVACAP poderá finalizar seu plane-
jamento de obras e ainda reverter um 
enorme e significativo passivo am-
biental (fenômeno erosivo de grande 
poder de destruição).

Para o COMEL a retomada deste diá-
logo significa menos custos e menos 
tempo com as obras de drenagem do 
condomínio.
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• Rotação e consórcio de culturas 
(por exemplo: couve plantada com 
acelga, cebolinha e outros vegetais); 

• Inserção de plantas atrativas para 
pragas e insetos polinizadores;

• Pousio (descanso de algumas faixas 
de solo); entre outras.

O ônibus amarelo conhecido por “jardi-
neira” foi resgatado do ponto de apoio 
e posicionado estrategicamente para 
que possa ser utilizado como palco de 
práticas educativas (contação de histó-
rias, teatro e outras oficinas lúdicas).

A biblioteca está sendo revitalizada 
com pintura externa e acervo reaco-
modado e espera-se que a sua varan-
da seja palco de muita produção artís-
tica.

Por fim, o Viveiro Educador, que 
também foi inserido nas negociações 
da regularização e vem sendo acom-
panhado mais de perto pelo IBRAM, foi 
finalmente construído e já vem produ-
zindo mudas para a horta e espécies 
do Cerrado (o projeto pedagógico do 
viveiro e um primeiro relatório de ati-
vidades foram aprovados pelo referido 
órgão).

Se você quiser conhecer de perto tudo 
isso e, melhor, se quiser ser voluntá-
rio, mande mensagem para um dos 
nossos canais de comunicação. En-
quanto durar a pandemia a circulação 
de pessoas por lá demanda, infeliz-
mente, controle quantitativo.

Quem costuma retirar vegetais na 
horta comunitária aos sábados perce-
beu que algumas coisas estão mudan-
do por lá.

O espaço (horta + biblioteca) foi inse-
rido no ano de 2019 nas  tratativas re-
lativas ao  processo  da regularização, 
considerando  que   temos  um  con-
junto   de  condicionantes  do licen-
ciamento ambiental para cumprir e 
algumas multas históricas ainda não 
equacionadas. A proposta feita aos 
órgãos públicos à época foi de pagar 
parte essa dívida com ações socioam-
bientais capazes de gerar mudanças 
de comportamento.

Trilhando por este caminho, o local 
precisou ser repensado e a primeira 
mudança foi na sua função social, que 
antes era restrita à entrega de produ-
tos agrícolas e empréstimos de livros. 
A proposta, que apesar de ter sido 
gestada em 2019 só foi acolhida pela 
gestão Elizeu e Paula, é de que além 
destas funções o espaço passe a forne-
cer também conhecimento. 

Nesta perspectiva, defendemos que 
o local seja palco de diversos cursos e 
trocas, que as pessoas possam apren-
der sobre culturas, pragas, tempos e 
práticas e que as acrianças possam in-
teragir com as plantas, ajudando nas 
colheitas, por exemplo, e desfrutando 
das estruturas pedagógicas que ali 
estão sendo implantadas por volun-
tários (caminho sensorial, jardim de 
cheiros, hotéis de insetos polinizadores 
caixinhas de abelhas sem ferrão etc.).

Para tanto, a primeira mudança feita 
no local foi a retirada de todos os agro-
químicos, tendo sido iniciada a aplica-
ção de técnicas pautadas na agroeco-
logia, transformando-se, então, a base 
da produção – de tradicional para or-
gânica. 

Sim, nossa horta agora é orgânica! 
E a mudança se fez necessária, já que 
o uso de defensivos agrícolas requer 
o acompanhamento técnico de um 
agrônomo, profissional este que, smj, 
nunca constou do quadro de colabo-
radores do COMEL. Então, ao iniciar a 
gestão Elizeu e Paula, todos os produ-
tos químicos que eram comumente 
usados foram recolhidos e descarta-
dos como determina a lei, ou seja, de-
volvidos ao fabricante.

E a gente já aproveita para explicar 
que uma horta, para ser orgânica, não 
precisa ter certificado. A certificação 
só é necessária quando o produtor 
quer comercializar sua produção, o 
que não é o nosso caso, já que os pro-
dutos são ofertados gratuitamente à 
comunidade. Ela demanda a emissão 
de um selo, que advém do cumpri-
mento de diversos processos que pre-
cisam necessariamente ser auditados. 
Ou seja, uma coisa cara e totalmente 
desnecessária para nossa proposta.

Abaixo listamos algumas práticas re-
generativas que estão sendo adotadas 
por lá:

• Cobertura do solo com palhada ad-
vinda da roçada e poda das áreas 
comuns do COMEL;

Mudanças na Horta Comunitária
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A equipe contratada para avaliar o 
grau de contaminação do solo no 
ponto de  apoio  da  etapa  3, local  uti-
lizado  anos  a fio para dar manuten-
ção às máquinas e veículos do COMEL,  
concluiu  o trabalho e o resultado já foi 
submetido ao IBRAM.

De acordo com o diagnóstico, a con-
taminação por derivados de petróleo 
chegou a uma profundidade de 15 

cm a partir da superfície e, além da 
descontaminação, o local precisará 
de transformações para que isso não 
volte a acontecer.

Devemos aguardar a manifestação do 
IBRAM acerca dos próximos passos, 
mas destacamos que, segundo o 
estudo, a contaminação não foi maior 
porque as características naturais do 
solo existente no local não permiti-

ram que o material pétreo chegasse a 
níveis mais profundos. Desta forma, o 
lençol subterrâneo foi preservado.

Visando garantir a total segurança dos 
documentos emitidos pela Adminis-
tração do Condomínio foram contrata-
dos os serviços da empresa Certisign, 
a maior e mais conhecida Autoridade 
Certificadora do Brasil.

O Certificado Digital é uma identidade 
eletrônica utilizada para assinar os do-
cumentos eletronicamente, de acordo 
com a regulamentação do ICP-BRA-

SIL. O sistema utilizado permite que 
os documentos sejam assinados por 
meio de um certificado digital com 
total validade jurídica, nos termos da 
MP nº 2.200-2/2001, além de garantir o 
armazenamento de toda a documen-
tação pelo prazo de 5 anos.

É de conhecimento geral os prejuí-
zos causados pela gestão de Adilson 
Azevedo Barreto, que até a presente 

data continua deso-
bedecendo a deter-
minação judicial pro-
ferida nos autos do 
processo nº 0734892-
8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 0 7. 0 0 0 1 
para entrega do 
acervo documental 
do Condomínio.

A fim de evitar que 
situações como esta 
voltem a acontecer, a 
gestão Elizeu e Paula 
entendeu por bem 
constituir meios para 

garantir a guarda e a lisura de toda a 
documentação emitida pela Adminis-
tração do COMEL. 

SOBRE OS CUSTOS

Verificando que alguns moradores 
externaram preocupação e dúvidas 
sobre este, esclarecemos que o valor 
pago para utilização do sistema “Portal 
de Assinaturas Certisign” não se con-
funde com o custo para emissão do 
certificado digital.

No pacote contratado, a Autoridade 
Certificadora oferece 9.600 documen-
tos com 1 assinatura e 960 documen-
tos com até 10 assinaturas pelo valor 
anual de R$ 3.648,00, ou seja, em 
média tem-se um custo de R$ 2,89 
para cada documento certificado.

Comparando-se tal despesa com a 
tabela de emolumentos dos cartórios 
do Distrito Federal, um serviço seme-
lhante à certificação da assinatura (Re-
conhecimento de Firma), teríamos um 

Processo(s) Classe e 
Número(s) Autor Vlr Inicial Data Vlr Pago Parcelado

CumpSen 0073911 - 27.2010.8.07.0001 Urbaniza

R$ 1.300.504,77 (12/2005 até 02/2011) 
corrigido monetariamente, passou a ser 
de R$ 4.233.728,68. Valor atualizado de R$ 
5.527.606,95

O valor de R$ 1.127.606,95 em dação em pagamentos de 08 (oito) lotes: 2 C030, 
4 A012, 4 G005, 4 G006, 4CL040, 5CL023, 5CL028, 5CL002. Ainda, o valor de R$ 
4.400,000,00 parcelado da seguinte forma: a) 06 X 20mil - 08/2020 até 01/2021; 
b) 06 X 30mil - 02/2021 até 07/2021; e) 05 X 40mil - 08/2021 até 12/2021 ; d) 78 X 
50mil - 1ª em 02/2022. Correções pelo INPC.

000407 4-23.2013.8.07 .0018
0005800-30.2006.8.07 .0001
0714246-41.2017.8.07.0018

CEB

Valor atualizado em 30/09/2019 de 
R$ 13.966.839,68. Com a negociação 
do RECUPERA a dívida ficou em R$ 
7.043.233,61.

Período de inadimplência 
do consumo de luz: (mês 
06/2004 até mês 12/2018)

Entrada de R$ 1.000.000,00 sendo R$ 913.152,21 com os bloqueios nos 
processos em referência, mais R$ 86.847,79. Com a correção de 0,99% a.m, 
ficando no valor de R$ 9.164.110,50 + 90 de R$ 101.823,45

ExTit.Extr 0701598- 8.2019.8.07.0008 SICOOB R$ 1.144.445,04 10/05/2019 R$ 1.800.000,00 + 80 de R$ 22.500,00

CumpSen 0027075-98.2007.8.07.0001 Apolo 1 R$ 36.716,10 12/02/2006 R$ 280.000,00 + 14 de R$ 20.000,00

ATOrd 0000231-05.2019.5.10.0019 Luis [ ... ) 
da Silva R$ 98.959,69 03/2019 R$ 73.102,53 da seguinte forma: Entrada de R$ 23.390,42, mais 06 (seis) parcelas 

de R$ 6.765,16, mais uma parcela de R$ 9.121,15, referente a contribuição social.

ATOrd 0000567-06.2019.5.10.0019

Agost[ ... ] 
Bias
Tav[ ... ]
sant[ ... )

R$ 84.500,81 06/2019
Entrada de R$ 27.560,98, mais 06 (seis) parcelas de R$ 7.980,91, mais uma 
parcela de R$9.054,37, referente a contribuição social. Pago em 04/2021 R$ 
37.577,71

ATOrd 0000267-41.2019.5.10.0021
Pau[ ... )
Ser[ ... ] J.
Bez[ ... )

R$ 65.115,82 03/2019 Pago em 09/2020 R$ 6.822,71

ATSum 0000691 -28.2019.5.10.0007
Adr[ ... )
Jes[ ... )
Sam[ ... )

R$ 12.200,00 07/2019 Designada Audiência de Instrução e Julgamento

Processos Judiciais CONTRA O COMEL
Vista aérea de algumas das manchas de óleo (material 
pétreo) que contaminaram o solo.

O SISTEMA DE CONTROLE E ASSINATURA DE DOCUMENTOS 

Contaminação do Ponto de Apoio da Etapa 3
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No dia 02/03/2021, a Administração do COMEL formalizou 
junto à Administração do Itapoã pedido de instalação de 
dispositivos de segurança viária e também a conclusão das 
obras da via marginal à DF 250, conectando o trecho cons-
truído ao condomínio. A necessidade de melhorar as con-
dições de acessibilidade e, principalmente, a segurança na 
circulação e travessia dos pedestres era uma reivindicação 
antiga da comunidade, mas até então não havia sido aten-
dida pelo poder público.

No dia 19/03/2021, entretanto, nosso pedido foi atendido já 
que o DER – Departamento de Estradas de Rodagem ins-
talou um quebra-molas e uma faixa de pedestre na DF-250, 
bem próximo à portaria do COMEL.

As obras foram acompanhadas de perto pelo Administra-
dor do Itapoã, Marcus Contrim, e também pelo nosso síndi-
co Elizeu de Souza. Temos a certeza de que a iniciativa dará 
aos condutores maior visibilidade da travessia e, portanto, 
maior segurança aos pedestres.

custo de R$ 4,40 para uma assinatura 
e mais R$ 1,15 para mais assinaturas. 

Considerando a garantia oferecida, a 
segurança (junto com assinatura di-
gital ficam registradas todas as infor-
mações referentes ao documento, em 
especial, a data e hora exatas da sua 
emissão) e ainda a guarda dos docu-
mentos, poderemos evitar qualquer 
tipo de fraude ou falsificações.

Para saber mais ou equacionar outras 
dúvidas, basta consultar: 

https://www.portaldeassinaturas.com.
br/Home/Sobre e https://blog.certisign.
com.br/o-que-e-certificado-digital/

Esta é mais uma forma de garantir 
que as confusões criadas pelas ges-
tões passadas nunca mais se repitam!

TRANSPORTE COMEL

DER instala Quebra-Molas e Faixa de Pedestre na DF-250
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Tudo o que você precisa saber sobre os correios do Condomínio 
Mansões Entre Lagos

TEREMOS DUPLICAÇÃO DE VIAS  
PARA AUTOMÓVEIS?

O projeto urbanístico não prevê nenhuma outra via de cir-
culação de veículos. Aquelas áreas verdes expandidas 

existentes em alguns conjuntos, portanto, não darão lugar 
a uma nova faixa de rolamento. Elas, na verdade, têm a 
função de absorver as águas pluviais e diminuir a vazão que 
chega na 4ª etapa, por isso não podem ser alteradas.

POR QUE NÃO USAR O ESPAÇO DA BIBLIOTECA 
COMO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO?

Além do espaço construído não comportar a estrutura 
básica para funcionamento do escritório que gerencia o 
COMEL, o conjunto viveiro, horta e biblioteca foi alocado 
numa negociação com o Ministério Público, considerando 
a multa que recebemos face ao não cumprimento de uma 
licença ambiental, bem como o fracionamento da área 
verde quando da abertura da via que conecta a 4a etapa 
ao condomínio. (Ao invés de pagarmos em espécie, foram 
propostas algumas ações socioambientais para compensar 
a multa).

Dúvidas mais frequentes

tradas e espera-se que este número 
cresça a cada dia. 

Há um prazo de aviso de até 24h a 
partir do momento que a encomen-
da chega ao COMEL, pois é necessário 

que se faça todo o processo “burocrá-
tico” para que ela seja entregue sem 
nenhum problema. 

“É um prazo mínimo para a gente 
fazer os procedimentos corretamen-
te, resguardando a todos e tornando o 
próprio procedimento mais eficiente. 
Caso o condômino tenha urgência ou 
se passaram mais de 24h sem o nosso 
contato, claro que pode vir até o setor 
para saber sobre o seu objeto”, destaca 
André Luís.

Cada correspondência tem um prazo 
específico de retirada. Para as cartas 
registradas o prazo é de 7 (sete) dias 
úteis; já as encomendas, objetos e 
afins são 30 (trinta) dias corridos. Esses 
prazos começam a ser contados a 

partir do dia que o condômi-
no recebe o aviso e, caso a 
correspondência não seja reti-
rada, ela é devolvida à Empre-
sa de Correios.

É importante que se com-
preenda a necessidade destas 
24h para a retirada das enco-
mendas, pois há todo um pro-
cedimento padrão que garan-
te a segurança dos objetos e 
cartas. 

“Precisamos desse prazo para 
resguardar a Administração 
do condomínio e o próprio 
morador, pois se não tivermos 
controle e registro certinho de 
tudo, podem ocorrer falhas e 
elas podem trazer risco aos 
próprios moradores de terem 
suas encomendas extravia-
das”, reforça André Luís. 

Uma observação muito im-
portante: disponibilizar o código do 
rastreamento sempre que solicitar um 
posicionamento sobre uma encomen-
da facilita muito o trabalho dos cola-
boradores. 

Por fim, esclarecemos que o cadas-
tramento junto ao setor de corres-
pondência do COMEL pode ser feito 
presencialmente ou pelo número (61) 
3369 0309. Faça o cadastramento e 
receba o seu aviso por meio eletrônico.

Talvez seja uma curiosidade para 
muitos saber como funciona o servi-
ço de correio do condomínio. Por isso, 
vamos esclarecer todo o processo que 
sua correspondência demanda até 
que chegue até você.

A equipe é composta por três 
pessoas: o André Luís, que é 
o encarregado e, portanto, o 
responsável pelos correios, e 
seus auxiliares Bryan Sodré 
e João Ubirajara, que atuam 
na triagem e entregas. De se-
gunda a sexta o setor funcio-
na das 8h às 18h; aos sábados 
das 8h às 12h.

O volume de cartas, objetos 
e afins varia de 130 a 200 en-
comendas por dia. Quando 
chega ao COMEL essa cor-
respondência é registrada 
e triada por etapas, conjun-
tos e casas. Na sequência, os 
condôminos são avisados e 
o material é organizado nas 
prateleiras, que são separadas 
por etapas (cada etapa tem 
um espaço próprio e em cada 
uma delas o material é orga-
nizado por ordem alfabética). 

Estes avisos aos condôminos são feitos 
de duas formas, a física e a virtual. A 
física é feita por meio de um aviso 
em papel inserido nas caixas de cor-
respondência de cada casa. A virtual 
é feita por meio de WhatsApp, uma 
ferramenta com maior agilidade e efi-
ciência ao setor, como acredita o en-
carregado André Luís. Hoje o banco 
de dados virtual (google contatos) do 
condomínio tem 1.733 pessoas cadas-



comelcondominiomansoesentrelagos condentrelagosoficialcondentrelagos Jornal Entre Lagos

11

POR QUE NÃO DESISTIR DA 
REGULARIZAÇÃO, EVITANDO 
ASSIM OS GASTOS COM ELA?

Desistir da regularização não é uma 
opção.

O licenciamento indicado pelo IBRAM 
pressupõe o atendimento a uma série 
de condicionantes, considerando que 
aqui antes era Cerrado e hoje abriga 
um conjunto de residências e serviços. 
A proteção ambiental advém da Cons-
tituição Brasileira e o licenciamento 
é regido por um conjunto de normas 
federais e também do GDF, aos quais 
somos obrigados a atender.

Outrossim, no passado, o COMEL 
optou por não cumprir as licenças 
emitidas e tal decisão culminou numa 
multa que à época girava em torno de 
14 milhões de reais.

Por questões processuais, o Tribunal 
cassou a sentença retornando o pro-
cesso para novo julgamento pelo juiz 
competente.

O QUE VAI SER FEITO  
PELA 4A ETAPA?

Implantar na 4a Etapa o asfaltamen-
to das vias, a drenagem etc., além de 
justo com os moradores locais é re-
quisito indispensável para a regula-
rização, portanto não é opcional ao 
gestor não fazer. Em outras palavras, 
para concluirmos o licenciamento pre-
cisaremos pavimentar todas as vias do 
COMEL, bem como implementar um 
sistema que colete e direcione corre-
tamente as águas pluviais que caem 
sobre o Condomínio.

Especificamente sobre a drenagem, 
uma obra cara e que demanda ela-
boração de projeto e manifestação 
governamental em diversas etapas, o 
esforço empreendido pela Administra-
ção Elizeu e Paula é para que o GDF 
aceite o que já foi construído no pas-
sado, devendo o novo projeto conside-
rar apenas a parte não realizada. Desta 
forma, os esforços financeiros e técni-
cos seriam significativamente reduzi-
dos.

Estas tratativas estão em curso, mas 
perpassam pelo atendimento aos dis-

positivos legais da NOVACAP e ADASA. 
Já conseguimos, no entanto, cadastrar 
toda a rede dos poços de visita (PVs), 
os populares bueiros, parte importan-
te deste esforço em torno da drena-
gem do COMEL.

A gestão Elizeu e Paula vem investin-
do também na instalação de meios 
fios em diversas ruas da etapa 4, no 
calçamento das vias para facilitar a cir-
culação de pedestres e na limpeza, já 
que uma equipe de colaboradores foi 
destacada para cuidar exclusivamente 
das ruas da referida etapa.

TODOS OS INADIMPLENTES JÁ 
FORAM COBRADOS NA JUSTIÇA?

A maioria dos inadimplentes foi co-
brada via judicial. Por ora, entretanto, 
o entendimento é de que devemos 
aguardar um pouco para continuar 
com esta estratégia, já que se sobre-
carregarmos o Fórum poderemos co-
meçar a receber decisões desfavorá-
veis e pagar sucumbências.

Também não estamos mais ajuizando 
demandas, pois foi criado um setor de 
cobranças e os inadimplentes então 
sendo chamados para negociar. Se a 
cobrança administrativa não obtiver 
sucesso, a estratégia é partir para a 
ação judicial.

POR QUE NÃO CONSTRUIR 
UMA NOVA SEDE PARA A 

ADMINISTRAÇÃO E DEIXAR DE 
PAGAR ALUGUEL?

O valor do aluguel da sede da Admi-
nistração foi reajustado em março de 
2021, passando de R$ 2.500,00 para R$ 
3.000,00. A este último valor é acresci-
da a taxa de condomínio que sai como 
despesa e entra como receita.

O espaço alugado vem abrigando sa-
tisfatoriamente a equipe administrati-
va e é utilizado também como base da 
equipe de segurança do COMEL.

Esta gestão entende que a construção 
de uma nova sede, apesar de ser uma 
demanda necessária, está longe de 
ser uma obra prioritária. Temos pela 
frente a necessidade de investir em 
pavimentação, meio fio, calçamento, 

sinalização viária, entre outras deman-
das urgentes.

QUE MEDIDAS TÊM  
SIDO TOMADAS PARA 

ECONOMIZAR COM PESSOAL  
E EM OUTRAS ÁREAS?

Desde a entrada da gestão Elizeu/ 
Paula foram desligados 3 (três) colabo-
radores administrativos e as deman-
das estão sendo remanejadas entre os 
demais membros da equipe. 

Foram realizadas contratações de um 
gerente geral e de um auxiliar para 
atender na biblioteca, que estava fe-
chada, além de colaboradores para os 
serviços gerais. 

As contratações ocuparam vagas em 
aberto (funcionários demitidos na 
gestão anterior).

HOUVE AUMENTO SALARIAL 
PARA OS EMPREGADOS DO 

COMEL?

Janeiro é o mês indicado pela Con-
venção Coletiva de Trabalho – CT 2021 
como data base para reajustamento 
dos salários pagos aos colaboradores 
dos condomínios (horizontais e ver-
ticais). Desta forma, em fevereiro de 
2021 os salários dos colaboradores da 
Administração foram reajustados. Para 
maiores informações sobre assunto 
pesquisar: http://sindicondominio.com.
br/convencao-coletiva/

QUAL O VALOR PAGO A TÍTULO 
DE VALE REFEIÇÃO E QUANTOS 

SÃO OS FUNCIONÁRIOS 
BENEFICIADOS? COMO ESTE 

VALOR É DEFINIDO?

A Administração do COMEL paga a 
todos os seus 71 colaboradores regidos 
pela CLT o valor de R$ 37,50/dia refe-
rente a vale refeição.

O pagamento deste valor é determi-
nado pela Convenção Coletiva da Ca-
tegoria (SindiCndomínio DF) e o não 
pagamento pode culminar em pro-
cessos trabalhistas.
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Voluntariado COMEL
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