
ASSOCIAÇÃO PORTAL DO SOL GREEN 

Comunicado n°01 

Assunto: Núcleo de Arquitetura 

E com grande satisfação que a APSOL GREEN, (Associação Portal do Sol Green), 

informa a todos os associados que, a partir do dia 10 de fevereiro de 2014, estará 

novamente recebendo em seu Núcleo de Arquitetura  os projetos residenciais para 

aprovação. 

 Neste primeiro (1°) momento o Núcleo de Arquitetura, formado pelas arquitetas, 

estará recebendo os projetos todas as terças e quintas-feiras, pela manhã, das 9h às 

11h, somente no escritório Stefenoni, situado na Avenida 136, sala 1203, 12° andar, 

setor Bueno. 

 Segue abaixo a relação de documentos necessários para o recebimento e análise do 

projeto pelo Núcleo de Arquitetura da APSOL Green. 

a) 01 (uma) via do projeto de arquitetura completo; 

b) Cópia da ART do autor do projeto; 

c) 01 (uma) via do levantamento planialtimétrico, com ART paga do responsável; 

d) Cópia do Uso do Solo fornecida pela Prefeitura; 

e) Autorização emitida pela Tropical Imóveis – Pós-vendas XXXXX 

(Necessário apresentar escritura original devidamente registrada e estar adimplente 

de seu financiamento imobiliário); 

f) O Prazo para a primeira análise do projeto será de cinco (05) dias úteis; 

g) A cada retorno do projeto, a associação terá o prazo de até mais cinco (05) dias úteis 

para devolução ou aprovação; 

h) A taxa de aprovação de projeto, cujo valor será de um (01) salário mínimo vigente 

no país, deverá ser pago diretamente as arquitetas mencionadas acima; 

i) Após as devidas correções e aprovação do projeto pelo Núcleo de Arquitetura, o 

associados terá de enviar dois (02) jogos do projeto aprovado, com as devidas 

assinaturas para a Associação; 

j) A cota de contribuição ordinária da APSOL Green deverá estar rigorosamente em dia 

para aprovação do projeto. 

  



Após a aprovação do projeto por parte do Núcleo de Arquitetura da APSOL, o projeto 

deverá ser encaminhado para aprovação junto a Prefeitura de Goiânia. Após a 

aprovação o Associado deverá apresentar os seguintes documentos para o início da 

obra: 

a) Cópia da ART do Responsável Técnico da obra e dos projetos complementares; 

b) 01 (uma) cópia do alvará de construção fornecido pela Prefeitura de Goiânia; 

c) 01 (uma) cópia do projeto completo aprovado pela Prefeitura. 

Associação Portal do Sol Green. 

 


