
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 897/2012

Art. 1º (...)

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

Acrescenta-se 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.”

‘ Parágrafo 3º. A sociedade civil, representativa dos moradores, no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da publicação desta Lei, 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.’



J U S T I F I C A T I V A 

O Projeto de Lei nº 897/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal no 
seu artigo 1º Parágrafo único, prevê o seguinte: “Para implantação de loteamento fechado, 
faz-se necessária a aprovação de projeto urbanístico de parcelamento do solo.”

Nos projetos urbanísticos dos loteamentos aprovados, pelo Distrito Federal, até a presente 
data, não havia previsão de portarias e muros. 

Acrescentamos o § 2º, ao artigo 1º do citado PL 897/2012, porque este não alcança as 
situações em que o loteamento urbano, implantado de fato, tenha seu projeto urbanístico 
aprovado pelo Poder Público do Distrito Federal.

Assim, por uma questão de tratamento igualitário entre todos os cidadãos do Distrito Federal, 
que desejam fixar sua residência em loteamentos urbanos fechados, é justo que o Projeto de 
Lei Complementar nº 897/2012 alcance os futuros loteamentos a serem implantados, bem 
como aqueles que já se encontram consolidados.

Por outro lado, com relação aos muros, o Código de Edificações do Distrito Federal, 
Lei nº 2.105, de 08.10.1998 estabelece que, no Distrito Federal, são exigidos projetos 
e licenciamento, apenas, para as construções de muro de arrimo, motivo pelo qual 
acrescentamos o § 3º ao artigo 1º, do PL nº 897/2.012. 


