
ESCLARECIMENTO ÀS 30 MANIFESTAÇÕES ORAIS FINAIS NÃO 
RESPONDIDAS NA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDOT 

 
 
 

1) Presidente  da  Associação  de  Moradores  do  Tororó: 
 
QUESTÃO : Por que o Setor Tororó está financiando todos os estudos? 
 
RESPOSTA: O parcelamento do Tororó é de propriedade particular e ocupado por 
moradores de renda média e alta, não tendo o GDF que arcar com os gastos da 
regularização. De acordo com o que se estabelece a revisão do PDOT encontram-
se inseridos no Setor as Áreas de Regularização de Interesse Específicos – 
ARINE I, II, III, IV, V e VI. 
 

2) Sol  Nascente: 
 

QUESTÃO : O Ministério Público foi ouvido antes da comunidade, por quê? 
 
RESPOSTA: Informamos que o Sol Nascente está contido em  uma Área com 
Restrição Físico-Ambiental de acordo com a Lei Complementar n.º 17, de 28 de 
janeiro de 1997 correspondente ao PDOT. 
Conforme esta Lei a área do Sol Nascente necessita de cuidados especiais 
quanto ao seu uso e ocupação por apresentar características físico-ambientais 
restritivas (Art.32), neste caso, a quebra de relevo (borda de chapada). 
Compete ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na Promotoria de 
Justiça de Defesa da Ordem Urbanística do Distrito Federal - PROURB zelar pela 
observância do contido no Plano de Ordenamento Territorial (PDOT), de 
zoneamento urbanístico, de posturas e na Lei Federal 6.766/79, promovendo as 
medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas cabíveis, devendo, portanto, ser 
consultado quando se pretender qualquer  intervenção em  Áreas com Restrição 
Físico-Ambiental . 
 

3) Cana  do  Reino: 
 

QUESTÃO: A Cana do Reino está sendo destinada para população removida 
do Vicente Pires e para Área Industrial , e como fica a população da Cana do 
Reino? 
 
RESPOSTA:  A proposta de revisão do PDOT estabelece que a ARR Cana do 
Reino seja incorporada à Zona Rural de Uso Controlado, inclusive com a sua 
ampliação para que sejam incorporadas em sua área as chácaras situadas na 
margem da EPCL, que até então estavam situadas em área urbana.  



A decisão acima foi tomada pelo Grupo de Trabalho com a finalidade de 
identificar critérios de avaliação do uso do solo referente às Áreas Rurais no 
âmbito da revisão do PDOT, criado pelo Decreto n.º 26.877, de 05/06/06, e consta 
do Relatório Final das atividades do grupo, assinado por todos os seus 
integrantes. O volume original do relatório esta acostado no Processo n.º 
260.050.635/06, que contém toda a documentação referente à revisão do PDOT. 
 

4) Vila  Planalto e Crixá: 
 

QUESTÃO : Solicita-se a  regularização da Vila Planalto (Propriedade da 
Terra). Sobre a inclusão das chácaras - não querem que aumentem a 
Poligonal do Crixá sobre as chácaras. 
 
RESPOSTA: 
 
Vila Planalto 
 
  Os critérios para sua regularização já estão estabelecidos e a mesma deve 
ocorrer nos termos do decreto n.º 11.080, de 21 de abril de 1988, que dispõe 
sobre os critérios de fixação da Vila Planalto, ou da Lei Distrital n.º 1.060, de 30 de 
abril de 1996, que dispõe sobre a concessão de títulos de transferência de posse 
e domínio na Vila Planalto pelo Governo do Distrito Federal.  
 
Crixá 
 
A poligonal do Setor Habitacional Crixá foi estabelecida pela Lei n.º 401, 27/9/01 . 
Neste caso, assim como nos demais casos de criação de Setores Habitacionais, o 
PDOT  acatou as poligonais aprovadas pela Câmara Legislativa do Distrito 
Federal. 

As chácaras 30 a 34 e 64 a 74 estão inseridas no Setor Habitacional. 
A área ocupada pelo Quilombo e a mata adjacente a ele serão tratadas no 

projeto urbanístico do setor como área de Parque. 
 
 

5) Enclaves Rurais: 
 

QUESTÃO : Quais os critérios dos enclaves rurais? 
 
RESPOSTA: Os critérios para a preservação das atividades rurais nas chácaras 
que não sofreram processo de reparcelamento, inseridas no interior das Áreas 
Rurais Remanescentes, que foram tornadas urbanas no processo de revisão do 
PDOT, estão contidas nos Artigos 263 a 268, do Projeto de Lei Complementar. 
 
 



6) Áreas Rurais Remanescentes: 
 

QUESTÃO : Pede-se que caso seja feita alguma modificação sobre as Áreas 
Rurais Remanescentes que seja convocada uma nova reunião para se discutir.  
Pede-se também que parte da mancha sul seja rural, áreas de morros e 
nascentes. 
 
RESPOSTA: Todas as decisões tomadas pelo Grupo de Trabalho com a 
finalidade de identificar critérios de avaliação do uso do solo referente às Áreas 
Rurais no âmbito da revisão do PDOT, criado pelo Decreto nº 26.877, de 5/6/06, 
referente às Áreas Rurais Remanescentes estão contidas nos Artigos 263 a 268, 
do Projeto de Lei Complementar. 

Estas mesmas decisões constam do Relatório Final das atividades do grupo, 
assinado por todos os seus integrantes. O volume original do relatório está 
acostado no Processo n.º 260.050.635/06, que contém toda a documentação 
referente à revisão do PDOT. 

A mancha sul, tornada urbana durante o processo de aprovação do 
PODT/97, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, já foi em parte retornada à 
condição rural na revisão em curso. As negociações para a reversão de outros 
trechos da mancha sul para a condição rural continuam em andamento. 
 
 

7) Córrego do Palha: 
 

QUESTÃO : O que aconteceu com a APM do Córrego do Palha? 
 

RESPOSTA:  Na região do Córrego Palha não existia, pela Lei Complementar 
nº17/97, Área de Proteção de Manancial e sim Área Rural remanescente. De 
acordo com a proposta de revisão a área foi considerada como urbana, porém 
sujeita aos critérios estabelecidos nos artigos 263 à 268, onde as glebas com 
características rurais inseridas em zona urbana poderão ser objeto de contrato 
específico. 

 
8)  Taguatinga: 
 

QUESTÃO : Pede-se a inclusão do Assentamento da Cana do Reino na ADE 
Estrutural, pede-se também a transferência do assentamento 26 de setembro. 
 
RESPOSTA:  A proposta de revisão do PDOT estabelece que a ARR Cana do 
Reino seja incorporada à Zona Rural de Uso Controlado, inclusive com a sua 
ampliação para que sejam incorporadas em sua área as chácaras situadas na 
margem da EPCL, que até então estavam situadas em área urbana.  

A decisão acima foi tomada pelo Grupo de Trabalho com a finalidade de 
identificar critérios de avaliação do uso do solo referentes às Áreas Rurais no 



âmbito da revisão do PDOT, criado pelo Decreto n.º 26.877, de 05/06/06, e consta 
do Relatório Final das atividades do grupo, assinado por todos os seus 
integrantes. O volume original do relatório está acostado no Processo n.º 
260.050.635/06, que contém toda a documentação referente à revisão do PDOT. 

O área ocupada pelo Assentamento 26 de Setembro permanece em Zona 
Rural de Uso Controlado, e não há nenhum estudo em andamento que trate da 
transferência do assentamento para outra região. 
 
 

9) Cooperville:  
 

QUESTÃO : Pede-se a regularização do condomínio que está no ART. 22, e 
no Mapa 4 não está toda área. Qual a possibilidade de oferta de moradia na 
ADE Estrutural? Quando vão regularizar os condomínios em áreas 
particulares? 
 
RESPOSTA:  A área do Cooperville já está dentro do Setor Habitacional Vicente 
Pires, em terras particulares. Uma vez que os moradores estabeleçam acordo com 
o(s) proprietário(s) da terra, poderão iniciar seu processo de regularização. Por 
não estar localizado em terras da União e nem da TERRACAP, o Governo não 
pode interceder na negociação.  
 
10) Colônia Agrícola do Catetinho: 

 
QUESTÃO: Informaram que foi atendida a solicitação para que se 
mantivessem rurais.  
 
11) ADE Estrutural: 

 
QUESTÃO: Pede-se o Polo Multifuncional na ADE Estrutural, e também alta 
densidade e coeficiente igual ao de Águas Claras. 
 
RESPOSTA:  A criação de pólos multifuncionais é uma estratégia do plano 
vinculada a rede estrutural de transporte coletivo e a implantação de estações de 
integração, não previstas na área da ADE Estrutural (artigos 125, 126 e 127 da 
proposta). 
 O EIA-RIMA de Vicente Pires, que abrange esta área, indica densidade 
bruta máxima permitida de 50 hab/ha  e o coeficiente de aproveitamento 
estabelecido no Plano Diretor Local de Taguatinga, Lei Complementar n.º 90/98 
de 11.03.1998, em seu artigo 102 é de 2.0, mantido na proposta de revisão do 
PDOT.  
 
12) PDL: 

 
QUESTÃO: Pede-se a participação da comunidade na Câmara e diz que se o 
fizerem o PDL estará ótimo.  



 
 
13) Colônia Agrícola Veredão: 

 
QUESTÃO: Denúncia – A nova Poligonal desta Colônia Agrícola é diferente 
da do PDOT de 97, estão com ameaça de demolição das casas de 500 
famílias. 
 
RESPOSTA:  A proposta de revisão do PDOT estabelece que a ARR Vereda 
Grande (eventualmente denominada Veredão), sofreu processo intenso de 
reparcelamento das chácaras nos últimos 10 anos. O processo de reparcelamento 
descaracterizou completamente a área, transformando suas chácaras em 
condomínios residenciais. Por esta razão a ARR Vereda Grande, considerada a 
poligonal estabelecida pelo PDOT/97, foi incluída em Zona Urbana. 

Os critérios para a preservação das atividades rurais nas chácaras que não 
sofreram processo de reparcelamento,  inseridas no interior das Áreas Rurais 
Remanescentes que foram tornadas urbanas no processo de revisão do PDOT 
estão contidas nos Artigos 263 a 268, do Projeto de Lei Complementar. 

Os lotes que porventura tenham sido criados sobre APPs (Áreas de Proteção 
Permanente) ficam sujeitos às disposições do Código Florestal.   

 
14) ADE Estrutural: 

 
QUESTÃO: Proposta de se fazer uma união da Estrutural com o 
assentamento 26 de setembro. 
 
RESPOSTA:  A área do 26 de Setembro apresenta características de ocupação 
rural e pela Lei Complementar n.º 17/97, Plano Diretor de Ordenamento Territorial  
vigente, encontra-se inserida em  Zona  Rural de Uso  Controlado. A proposta de 
revisão do plano mantém a referida área em zona rural, devendo sua 
regularização ser efetuada como tal, não cabendo sua incorporação ao projeto 
urbanístico da ADE Estrutural.  
 
15) Núcleo Rural de Taguatinga: 

 
QUESTÃO: Pede-se a regularização das terras rurais, e também, rever a 
situação da chácara 27 do Núcleo Rural Taguatinga. 
 
RESPOSTA:  As ocupações com características urbanas na Chácaras 25, 26 e 27 
do Núcleo Rural Taguatinga são tratadas pelo PDOT como PUD (Parcelamento 
Urbano Desconforme) para possibilitar a regularização da área. Os trechos das 
chácaras que não foram parcelados permanecem inseridos em área rural.  
 
 



16)  Bairro Ecológico: 
 

QUESTÃO: Propõe-se Bairro Ecológico, ART.114, que os projetos devam 
incluir a concepção de Bairro Ecológico, manter sistema condominial no 
Vicente Pires para preservação da qualidade ambiental. 
 
RESPOSTA: A Estratégia de Regularização Fundiária, de que trata o artigo 114 
da proposta de revisão do PDOT, visa à adequação de assentamentos informais 
preexistentes às conformações legais, de modo a garantir o direito à moradia, o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
 Deve ainda ser garantido, no processo de regularização dos parcelamentos, 
o atendimento à cláusula vigésima oitava do Termo de Ajustamento de Conduta  
n.º 002/2007 – MPDFT/GDF, que em seu inciso VI  visa garantir que a 
regularização dos parcelamentos do solo contenha obrigatoriamente: “ a definição 
do projeto urbanístico do Setor Habitacional a ser implantado com a precisa 
indicação das áreas propícias à instalação de equipamentos públicos e 
comunitários, assim definidos pela Lei nº 6.766/79; a exigência de supressão de 
muros e outros obstáculos não admitidos na legislação pertinente ou 
incompatíveis com a implantação de corredores ecológicos; a definição das 
estratégias a serem adotadas para a integração, quando o caso, ao Setor 
Habitacional; e a inserção dos parcelamentos de solo à malha urbana e de 
prestação de serviços do Distrito Federal.”     
 
17) Associação AMOCAEMA de Sobradinho: 

 
QUESTÃO: Há um parque ecológico (Canela da Ema) e 11 condomínios. 
Pergunta-se sobre como manter estas áreas que são de baixa renda 
(Regularização). 
 
RESPOSTA: Criado pela Lei n.º 1.400, de 10 de março de 1997, o Parque 
Recreativo e Ecológico Canela de Ema tem como objetivo preservar a vegetação 
do cerrado, a bacia do rio São Bartolomeu e ainda desenvolver programas de 
observação ecológica e de pesquisas sobre os ecossistemas e atividades de 
educação ambiental. Apesar de estar protegido por Lei, que o criou há três anos, 
quase nada foi feito para preservá-lo.  
O Parque Canela da Ema encontra-se inserido no Setor Habitacional Contagem 
limítrofe a Área de Regularização de Interesse Social – ARIS . Os parcelamentos 
encontram-se inseridos na ARIS fora da poligonal do Parque. 
 
 
18) Cana do Reino: 

 
QUESTÃO: Pede-se que seja inserida na Poligonal de Vicente Pires e que 
criem mais lotes. 
 



RESPOSTA:  A proposta de revisão do PDOT estabelece que a ARR Cana do 
Reino seja incorporada à Zona Rural de Uso Controlado, inclusive com a sua 
ampliação para que sejam incorporadas em sua área as chácaras situadas na 
margem da EPCL, que até então estavam situadas em área urbana.  

A decisão acima foi tomada pelo Grupo de Trabalho com a finalidade de 
identificar critérios de avaliação do uso do solo referente às Áreas Rurais no 
âmbito da revisão do PDOT, criado pelo Decreto nº 26.877, de 5/6/06, e consta do 
Relatório Final das atividades do grupo, assinado por todos os seus integrantes. O 
volume original do relatório esta acostado no Processo nº 260.050.635/06, que 
contém toda a documentação referente à revisão do PDOT. 
 
 
19) Conselho Comunitário do Lago Norte: 

 
QUESTÃO: Sobre o capítulo de transporte, sugestão sobre o conteúdo 
mínimo para o Plano Diretor de Transporte, pede-se, também, coordenadas 
para enclaves de alta e média densidades. 
 
RESPOSTA:  O conteúdo do Capítulo que trata do Sistema de Transporte, do 
Sistema Viário e Circulação e da Mobilidade, e a seção  que trata da Estratégia de 
Estruturação Viária, foram construídos em conjunto com a Secretaria de Estado de 
Transportes, Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito federal - DER e 
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF, considerando as  
diretrizes propostas durante o período  de audiências públicas locais e regionais 
para revisão do plano. 
 Quanto aos enclaves de alta e média densidades encontram-se mapeados 
no anexo III da minuta do Projeto de Lei.   
 
20) São Sebastião: 

 
QUESTÃO: Quinhão 16 da Fazenda Taboquinha, pede-se que seja urbana. 
 
RESPOSTA:  O estabelecimento de zonas urbanas na APA do São Bartolomeu 
está condicionado à critérios como declividade, pedologia, zoneamento da APA 
(Lei nº 1.149 de 11.07.1996) e no caso de parcelamentos já implantados, seu grau 
de consolidação e situação em relação ao artigo 81 da Lei Complementar 17/97. 
No caso da área denominada quinhão 16 da fazenda Taboquinha, é necessário 
que a localização da área seja indicada por meio de coordenadas UTM no 
Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD. Uma vez que já encontra-se 
protocolado nesta Secretaria requerimento  de nº 103.004.083/07 contendo tais 
informações, a solicitação será analisada a luz dos critérios supracitados,  de 
acordo com a localização fornecida.  
 
 
 
 



21) Condomínio Vista Bela: 
 

QUESTÃO: Pede-se que este condomínio seja incluído como área rural. 
 
RESPOSTA:  A área ocupada pelo Condomínio Bela Vista em São Sebastião foi 
inserida em Zona Urbana de Uso Controlado pelo PDOT/97, por ter reconhecido 
que a área é parte integrante da malha urbana da cidade. 

A proposta de revisão do PDOT apenas ratificou o zoneamento estabelecido 
em 1997. 
 
 
22) Vila Planalto: 

 
QUESTÃO: Pede-se a regularização definitiva dos lotes sem prejudicar os 
moradores , tendo como base o ART.117 do PDOT. 
 
RESPOSTA:  Segundo artigo 117 da proposta de revisão do plano, a Vila Planalto 
é declarada como área de regularização de interesse social. No entanto os 
critérios para sua regularização já estão estabelecidos e a mesma deve ocorrer 
nos termos do decreto nº 11.080, de 21 de abril de 1988, que dispõe sobre os 
critérios de fixação da Vila Planalto, ou da Lei Distrital nº 1.060, de 30 de abril de 
1996, que dispõe sobre a concessão de títulos de transferência de posse e 
domínio na Vila Planalto pelo Governo do Distrito Federal.  
 
 
23) Lei Distrital: 

 
QUESTÃO: Colocar o ART. 2 da Lei Distrital 329/2000 no PDOT. 
 
RESPOSTA:  A Lei Complementar n.º 329, de 16 de outubro de 2.000, Dispõe 
sobre a destinação das áreas que especifica, nas Quadras QE 42 e 44, na Região 
Administrativa do Guará - RA X, e cria a QS 11, no Bairro Águas Claras, na 
Região Administrativa de Taguatinga - RA III. As áreas em questão não integram a 
estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais na proposta de revisão do PDOT por 
tratarem-se de áreas já ocupadas. Na QS 11 os lotes destinados, pelo projeto 
urbanístico à Equipamento Público Comunitário – EPC, encontram-se ocupados 
irregularmente por lotes habitacionais. Está em estudo na Secretaria uma solução 
que contemple a realocação destes lotes ou dos lotes destinados à EPC. Quanto 
aos conjuntos X1, X2 e Z adjacentes à QE 44 do Guará II, foram incorporados ao 
projeto das QE 48 à 58, já elaborado e encaminhado à registro cartorial. 
 
 
24) Samambaia: 

 
QUESTÃO: Incluir atendimento de áreas de moradias em Samambaia. 
 



RESPOSTA:  Estão indicados na estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais, 
anexo II tabela 2D da proposta, os seguintes projetos na Região Administrativa de 
Samambaia – RA XII: 

- Subcentro Leste (A9) 
- Quadras 100 (A10) 
- Subcentro Oeste (A11) 
- ADE Oeste (A12) 

 
 
25) Colônia Agrícola dos Pioneiros: 

 
QUESTÃO: Incluir no PDOT Colônia Agrícola dos Pioneiros com a Colônia 
Agrícola do Valo. 
 
RESPOSTA: 
Colônia Agrícola dos Pioneiros 

A  área conhecida como “Chácaras dos Pioneiros” está inserida na poligonal 
de projeto da Vila Estrutural. Na área destas chácaras está prevista para a 
implantação dos lotes necessários para acomodação das famílias a Vila Planalto 
que deverão ser removidas das áreas com fragilidade ambiental. A área está 
inserida em Zona Urbana de Uso Controlado. 

 
ARR Córrego do Valo  

A proposta de revisão do PDOT estabelece que a ARR Córrego do Valo seja 
inserida à Zona Rural de Uso Controlado, inclusive com a sua ampliação para que 
sejam incorporadas em sua área as chácaras situadas na margem da EPCL, que 
até então estavam situadas em área urbana.  

A decisão acima foi tomada pelo Grupo de Trabalho com a finalidade de 
identificar critérios de avaliação do uso do solo referente às Áreas Rurais no 
âmbito da revisão do PDOT, criado pelo Decreto nº 26.877, de 5/6/06, e consta do 
Relatório Final das atividades do grupo, assinado por todos os seus integrantes. O 
volume original do relatório esta acostado no Processo nº 260.050.635/06, que 
contém toda a documentação referente à revisão do PDOT. 
 
26) Fila do IDHAB: 

 
QUESTÃO: Fala do problema dos inscritos no antigo IDHAB , da demora e do 
não atendimento. 
 
RESPOSTA: Serão tomadas providências junto à Subsecretaria de Habitação – 
SUHAB para o aprimoramento dos procedimentos de atendimento. 
 
 
 



27) Núcleo Rural Taguatinga: 
 

QUESTÃO: Produtores reclamam que os parcelamentos irregulares têm 
melhorias enquanto a Área Rural não têm, a chácara 27 do Núcleo Rural 
Tabatinga foi incluída erroneamente como urbana, querem ser rurais . 
 
RESPOSTA:  As ocupações com características urbanas na Chácaras 25, 26 e 27 
do Núcleo Rural Taguatinga são tratadas pelo PDOT como PUD (Parcelamento 
Urbano Desconforme) para possibilitar a regularização da área. Os trechos das 
chácaras que não foram parcelados permanecem inseridos em área rural. 
 
 
28) Associação Zumbi dos Palmares: 

 
QUESTÃO: Estão prejudicados pela poligonal do Bairro Crixá, querem ser 
Área Rural (Núcleo Rural Zumbi dos Palmares) 
 
RESPOSTA:  A poligonal do Setor Habitacional Crixá foi estabelecida pela Lei n.º 
401, 27/9/01 . Neste caso, assim como nos demais casos de criação de Setores 
Habitacionais, o PDOT  apenas acata as poligonais aprovadas pela Câmara 
Legislativa do Distrito Federal. 

As chácaras 30 a 34 e 64 a 74 estão inseridas no Setor Habitacional. 
A área ocupada pelo Quilombo e a mata adjacente a ele serão tratados no 

projeto urbanístico do setor como área de Parque. 
 
29) Taguatinga Norte: 

 
QUESTÃO: QNL 2,3,4 e 5-  lotes vazios podiam ser melhor aproveitados para 
moradia social. 
 
RESPOSTA:  Os lotes da QNL – Taguatinga Norte, já encontram-se em sua 
grande maioria ocupados. No entanto existem áreas públicas desocupadas 
lindeiras à via LJ2 norte, para as quais está em estudo, pela Administração 
Regional de Taguatinga, a criação de novas projeções que poderiam ser 
destinadas para este fim. 
 
 
30) Associação Comercial e Industrial de Ceilândia: 

 
QUESTÃO: Diz que reforma do Centro Urbano está emperrada pela 
construção do metrô, pede-se a ligação viária da Ceilândia com a BR-060. 
Regularização do ART. 12 da Lei Orgânica. 
 
RESPOSTA:  A área do centro urbano da Ceilândia é objeto de projeto especial 
pelo Plano Diretor Local - PDL da RA – IX. De acordo com a proposta de revisão 



do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, a área faz parte do Eixo 
Ceilândia, integrante da estratégia de Dinamização de Espaços Urbanos (artigos 
100 à 103 da proposta), onde deverão ser desenvolvidos projetos voltados à 
configuração de novas centralidades promovendo o desenvolvimento urbano, 
econômico e social e a indução do crescimento local e regional. A solução para a 
integração das áreas separadas pela linha do metrô deverá ser contemplada 
nestes estudos.  
Quanto a ligação viária da Ceilândia com a BR-060, já está prevista na Estratégia 
de Estruturação Viária por meio da configuração dos anéis de atividades 
Ceilândia-Taguatinga-Samambaia e Samambaia-Recanto das Emas-Riacho 
Fundo II.  
 
 
 
 
   


