
Processos 0146-000194/2013 e 0146-000539/2012  

Endereços: SHIS QI 19, CHÁCARAS N° 17 e 18 – LAGO SUL/DF

1. Irregularidades nos procedimentos de licenciamento de atividade e de aprovação de projeto;
2. Titularidade dos imóveis em nome diverso do constante na documentação de licenciamento e aprovação, 

visto que os títulos de propriedade registram a Associação São Vicente de Paulo, entretanto, a Creche 
Medalha Milagrosa é intitulada como interessada, ao passo que a ocupação das Chácaras 17 e 18 se efetiva 
pelo Colégio Internacional Everest;

3. Descumprimento do uso previsto pela NGB 161/98 que prevê exclusivamente o uso residencial sob a forma 
de condomínio urbanístico para a Chácara nº 17;

4. Divergências do projeto aprovado com o volume construído, extrapolando a taxa máxima de ocupação 
definida em 30% da área do lote, porquanto o empreendimento ocupa 2.846,55 m² ;

5. Incoerência do Relatório de Impacto de Trânsito aprovado pelo DETRAN/DF, diante dos impactos decorrentes 
do empreendimento na vizinhança.



Processo 0146-000194/2013

SHIS QI 19 CHÁCARA 17 – LAGO SUL/DF
Fonte: Geoportal - https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/
NORMA VIGENTE: LUOS – RE 2 –Residencial Exclusivo
Admite-se, conforme Art. 83, de forma excepcional, a continuidade do 
funcionamento de estabelecimento de ensino da atividade de educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio em todas as UOS, desde que 
comprovadamente instalado, em funcionamento e credenciado pela Secretaria de 
Educação do Distrito Federal na data de publicação desta Lei Complementar

Normas anteriores à LUOS:

A aprovação de 2014 foi 
subsidiada pelo Decreto N 
596/97

• Decreto N 596/67: Art 40°. O 
Setor de Chácaras 
compreende lotes para 
residências individuais 
isoladas, depósitos e 
construções necessárias para 
as atividades agrícolas;

• NGB 161/98: Uso residencial 
sob a forma de condomínio 
urbanístico

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/


Processo 0146-000194/2013

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO REFERENTE À CHÁCARA 17 – Ano de 2014



Processo 0146-000194/2013

SHIS QI 19 CHÁCARA 17 – LAGO SUL/DF
Foi apresentado projeto de modificação com acréscimo, embasado no Art. 83 da LUOS, com a documentação 
emitida pela Secretaria de Educação comprovando a instalação, funcionamento e credenciamento junta à esta 
Secretaria.



Processo 0146-000539/2012  
SHIS QI 19 CHÁCARA 18 – LAGO SUL/DF
Fonte: Geoportal - https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/
NORMA VIGENTE: LUOS - Institucional

Normas anteriores à 
LUOS:

A aprovação de 2014 foi 
subsidiada pela NGB 
129/87

• Decreto N 596/67: Art
40°. O Setor de 
Chácaras compreende 
lotes para residências 
individuais isoladas, 
depósitos e 
construções 
necessárias para as 
atividades agrícolas;

• NGB 129/87: obras de 
assistência ao menor 
carente com internato 
e semi-internato, 
seminário e residência 
do pároco, ensino pré-
escolar e 1º grau e 
obras de apoio às 
atividades permitidas

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/


RIT – PARECER e APROVAÇÃO PELO DETRAN

SHIS QI 19 CHÁCARA 18 – LAGO SUL/DF

Processo 0146-000539/2012  



Processo 0146-000539/2012  

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO REFERENTE À CHÁCARA 18 – Ano de 2014



ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO REFERENTE À CHÁCARA 18 – Projeto de Modificação com acréscimo, emitido em 28/02/2020

Processo 0146-000539/2012  


