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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do DF - SEGETH

Central de Aprovação de Projetos - CAP

12a REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL - SEGETH

(PORTARIA N. 53, DE 22 DE JUNHO DE 2016 - DODF DE 24/06/2016)

Às nove horas e trinta minutos do vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil
e dezesseis, na sala de reuniões da Central de Aprovação de Projetos - 10 andar do
Edifício Sede da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH,
foi aberta a 12" Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação, criado pela Portaria n° 53, de 22 de junho de 2016,
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 24 de junho de 2016, contando com
a presença dos Representantes relacionados ao final desta Ata, para deliberar sobre os
assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia; 1.2 Informes da
Presidente; 2. Processos para Deliberação: 2.1 - DIRETORIA ÁREA I: 2.1.1:
Processo Administrativo: 137.000.297/2009, Interessado: SAC
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Endereço: SGCV LOTE 09,
Região Administrativa: GUARÁ, Assunto: Lote de 30.000m2, conforme PR3/l.
Analista indica que o partido arquitetônico adotado propôs a divisüo do comprimento
do lote por via de circulação de veículos, não prevista no parcelamento válido [...] sem
a previsüo de integração arquitetônica e urbanística. Consta pronunciamento da
Coordenação de Urbanismo, que indica não constar do PDL do Guará, assim como da {
PR3/l, a obrigatoriedade de controle de acesso ao lote, podendo ser livre ao público.
Ressalta ainda que apesar de importante, a integraçüo arquitetônica não é mencionada
no referido PDL. Opina pelo deferimento do pleito, uma vez que não há de se falar em (
desmembramento e/ou desdobro. Analista da COARQ reitera que o partido apresenta ~ .~
proposta defracionamento do lote a partir de divisão por via de circlllaçüo sem controle
de acessos; 2.1.2: Processo Administrativ?: 141.002.143/2012, Interessado: PAULO _P )
OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILlARIOS LTDA., Endereço: SHCN SQN I IO~
BLOCO B (PROJEÇÃO 02), Região Administrativa: PLANO PILOTO, ~
Assunto: Interesse em aplicar o item 18j, da NGB 11/89, para ocupação de área pública C~
em subsolo sob faixa verde non aedijlcandi. Para a hipótese de localizar o subsolo sem ~
ocupar a faixa verde, sob o estacionamento e via lindeira, empresa privada contratada ~
para readequação da infraestrutura afirma que "[ ...] é possível fazer algum C!iustena ~
localizaçüo da rede existente em pontos isolados, no entanto a mesma Jl(/O pode ser jY~
retirada da via onde está implantada uma vez que a contribuiçüo envolve boa parte da ~

ql~adra [....]~' ~onclu.indo. q~e :'[ ...]não há viabilidade técn.ica [...]". A .NOVACAP a- -
afirma eXlstenCIa de mterferencla com redes de drenagem eXistentes e proJetadas, bem ot/
como informa que o remanejamento acarretará problemas à drenagem pluvial do;V l
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estacionamento e via lindeira. O remanejamento sugerido pela NOV ACAP ocorreria

justamente sob a faixa verde non aedijlcandi. Interessado solicita ocupar faixa verde

non aed(flcandi para garagem em subsolo no limite de 5,00 m., além da projeção, nos

termos do item 18j da NGB 11/89, tendo em vista a impossibilidade técnica preconizada,

não "comprovada" pela NOV ACAP, porém considerando a complexidade do

remanejamento e a futura localização das redes de água pluvial remanejadas justamente

sob a faixa verde non aedU/candi; 2.1.3: Processo Administrativo: 137.160.196/1978,

Interessado: CONDOMÍNIO DO BLOCO A QI 03, Endereço: QI 03 BLOCO A

GUARÁ I, Região Administrativa: GUARÁ, Assunto: Esclarecimento quanto à

compartimentação permitida no pilotis de edifício residencial. Criação do Lote PR2/1.

Edifício licenciado pela Carta de habite-se n. 104/1978. Normativa anterior Decreto n.

944/1969, especifica [...]40% ocupaçüo[ ...]vestíbulo, apto. zelador, dep. Faxine i1'0, lixo
e comp. medidores[ ...]Norma vigente LC. 73312006 - PDL GUARÁ e Lei n. 2.325/1999,

que especifica [...]portarias, COll1p.Medidores e casa zelador[ ...]. Propõe o autor o

fechamento de 100% do pilotis para construção de salüo de festas, salüo de jogos,
academia, bicicletârio, residência zelador, COll1p.Medidores. 2.2 - DIRETORIA

ÁREA 11: 2.2.1: Processo Administrativo: 429.005.068/2015, Interessado: JAMIL

ELIAS SUAIDEN, Endereço: Setor Bancário Norte, lote IlI-A, Região Administrativa:

PLANO PILOTO, Assunto: verificação da existência de norma e planta registrada do

lote, pois esses dados não foram encontrados na mapoteca da SEGETH. 2.3:

DIRETORIA DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL: 2.3.1:

Processos administrativo: 135.000.478/2016, Interessado: Administração Regional de

Planaltina, Endereço: Av. Independência Centro de Exposição Agropecuárias -

Planaltina, Assunto: Dúvidas quanto ao zoneamento do terreno (urbana x rural) e normas

aplicáveis em caso de área urbana; 2.3.2: Processo administrativo: 391.001.129/2015,

Interessado: IBRAM, Endereço: Parque da Cidade Brasília - DF, Assunto: Dúvidas

quanto ao registro do parcelamento e norma aplicável para análise - implantação de

biblioteca do IBRAM no interior do Parque; 2.3.3: Processo administrativo:

141.001.938/2006, Interessado: Prefeitura da SQN 214, Endereço: SQN 214 ADQ -

Brasília, Assunto: Dúvidas quanto ao registro do parcelamento e norma aplicável para

análise de projeto de ADQ na superquadra 214. 2.4 - COORDENAÇÃO DE \""'--...(
URBANISMO: 2.4.1: Processo Administrativo: 111.002.21012009, Interessado: '~

TERRACAP, Endereço: POLO JK, CONJUNTO 10, TRECHO O I, Região ;;X
Administrativa: SANTA MARIA, Assunto: Projeto de Urbanismo em cumprimento drC]

exigências pela Terracap - URB 110109. O projeto corrige divergências de medidas e -

suprime 4 lotes do conjunto 10, trecho OI. Consta que o projeto tem interface com o Il

pmjclo URB 57/08 que e""a em de,"ovolvimeoto oa Secceta<ia;~ ;per~ t
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998.000.260/2016. Interessado: Vitor Evangelista Gonçalves, Endereço: CLN 409
Bloco B Loja 53, Assunto: Autorização para ocupação de área pública com GLP. Foi
encaminhado expediente à Coordenação de Urbanismo - COURB, em 12/05/2016, com
proposta de alocação de GLP em área pública próxima ao endereço indicado.
Questionamos sobre a existência de planta oficial com os limites das superquadras, em
especial a SQN 409, e respectivas faixas de emolduramento para a análise da alocação
da central de GLP, tendo em vista que a legislação não permite a ocupação dessas faixas
com esses equipamentos; 2.4.3: Processo: 141.002.019/2012, Interessado: Fundação
Habitacional do Exército, Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote O I -
Brasília/DF, Assunto: Autorização para ocupação de área pública com avanço de
subsolo nos termos da LC n° 755/2008. Questiona-se se há projeto consolidado ou em
elaboração pela SEGETH que interfira com a proposta apresentada pelo interessado. 3.
Assuntos Gerais. 4. Encerramento. OS TRABALHOS FORAM INICIADOS com o
Item I e subitens. Verificou-se a presença dos Representantes indicados na Portaria n.
53/2016-SEGETH, além da sra. Helena Zanella, Chefe de Gabinete. Estiveram
presentes, como expositores das controvérsias, os analistas da CAP, sra. Simone M. M.
Costa - Coordenadora de Arquitetura, sra. Tereza da Costa F. Lodder - Coordenadora
de Urbanismo, SI". João E. M. Dantas - Diretor da Área I, sra. Mariana A. de Paula -
Diretora da Área 11,SI". Ricardo Noronha - Diretor de Projetos de Interesse Público e
Social, SI". Vitor Recondo Freire - Diretor de Parcelamento de Áreas Públicas, SI". Luiz
Fernando F. Magalhães - Assessor Especial e o Assessor Especial Wander T. Júnior,
que a ata redige. Prosseguindo a Reunião, conforme estabelecido no art. 3°, * 3°, da
Portaria n. 53/2016-SEGETH, deu-se prioridade ao processo administrativo n.
135.000.4 78/2016 (item 2.2.1 da lI a Reunião Ordinária), ainda pendente de análise pelo
Comitê. Tal processo está apresentado como o item 2.3.1 da presente pauta: Restou
deliberado que o tema assunto será tratado diretamente em reunião com o
Secretário de Estado. Item 2.1.1: Processo Administrativo: 137.000.297/2009: Após
discussão técnica, decidiu-se pela ratificação do posicionamento da COURB
constante do Parecer Técnico n. 279.000.25612016 (fls. 1217/1218 dos autos). Item
2.1.2: Processo Administrativo: 141.002.143/2012, Interessado: PAULO OCTAVIO
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: Deliberou-se que não há possibilidade cr
de aplicação, no caso em tela, do item 18j da NGB 11/89, tendo em vista que a 'Q
NOVACAP informa, às fls. 609 dos autos, que existe viabilidade de remanejamento -y}'
com alternativa de execução de trecho da rede na faixa localizada atrás da projeção
2, conforme sugestão da DIPRE/SUAT/SEGETH. Salienta-se que, nos termos do ~
despacho constante às fls. 547, considera-se preferível que a rede da NOVACAP J'
se"a se tecnicamente ossÍveI remane'ada ara o subsolo da faixa verde e.,oavo
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prévia a ser realizada pela SUPLAN. Item 2.4.2: Expediente: 998.000.260/2016.
Interessado: Vitor Evangelista Gonçalves: Quanto à central de GLP, a SUPLAN está
realizando estudo dos parâmetros de ocupação das Quadras do Plano Piloto, onde Cf\
serão definidos os limites das Supequadras. No caso em tela, a proposta do C )
interessado está inserida na faixa verde IlOn aedificandi da Superquadra. Portanto, _/
deverá ser revisto. Item 2.4.3: Processo: 141.002.019/20 I2: Os autos deverão ser ~
encaminhados à SUPLAN, sendo anexada cópia do processo em meio digital para C}
conferências das interferências com os projetos em elaboração naquela Unidade. \~
Passou-se ao item 3: Assuntos Gerais. Reportando-se ao item 2.1.1 da 103 Reuniã J})

~~ ~.

do subsolo da edificação se dê por baixo da via interna da Superquadra, mantendo,
assim, o atributo essencial da faixa verde IlOn aedificandi na conformação da escala
residencial. Item 2.1.3: Processo Administrativo: 137. I60.196/1978, Interessado:
CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA QI 03 - GUARÁ I: O entendimento é no sentido
de que não há possibilidade de fechamento de 100% do Pilotis e, tendo em vista
que se trata de projeção, conforme matrícula constante do livro 327, folha 103, do
então cartório do 2° Ofício (fls. 23 dos autos), aplicar-se-á o disposto na Lei n.
2.325/99, devendo ser atendido o percentual máximo de 40 % de ocupação. Quanto
à taxa de permeabilidade, deverá ser atendido o disposto no Anexo IX da Lei
Complementar n. 733/2006 (PDL do Guará). Com relação à aplicação ou não da
Lei 755/2008, deliberou-se que, com base em entendimento já consolidado em ata
anterior (23 Reunião Ordinária, de 5 de julho de 2016), tendo em conta que a
exigência de cumprimento de taxa de permeabilidade significa que a taxa de
ocupação não é de 100%, fica afastada a incidência, para qualquer efeito, da
aludida Lei Complementar. Encerrados os processos da Diretoria - Área I, iniciaram-
se as análises da Diretoria Área 11:2.2.1: Processo Administrativo: 429.005.068/20 I5:
Segundo o Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano, Vicente Neto, não
existem normas urbanísticas para o local, o que inviabiliza aprovação de qualquer
projeto pela CAPo Item 2.3.2: Processo administrativo: 391.00 I.129/20 15, Interessado:
IBRAM: O Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano, Vicente Neto, noticiou
que não existe parcelamento registrado e tampouco norma a ser aplicada. Contudo,
há plano de uso e ocupação para o Parque da Cidade que se encontra em revisão
após exigências do IPHANIDF. Item 2.3.3: Processo administrativo:
141.001.938/2006, Interessado: Prefeitura da SQN 2 I4: Por solicitação do Subsecretário
de Políticas e Planejamento Urbano, Vicente Neto, os autos deverão ser enviados à
COPRESB/SUPLAN para alocação do mobiliário urbano na referida
Superquadra. Item 2.4.1: Processo Administrativo: 111.002.210/2009, Interessado:
TERRACAP: O assunto será tratado na próxima reunião porque exige pesquisa
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Ordinária, momento em restaram sobrestados os processos que envolvam
remembramento ou englobamento de lotes, decidiu-se pela reconsideração daquela
decisão, para que os processos que envolvam lotes contemplados pelos PDL's
tenham regular tramitação na CAPo Esgotada a pauta e em razão do avançado
horário, passou-se ao item 4: Encerramento: A l2a Reunião Ordinária do Comitê
Intersetorial foi encerrada pela sua Presidente, Adryani Lobo, agradecendo a presença
de todos, HELENA ZANELLA, CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE, VICENTE
NETO e dos servidores da CAPo

Brasília/DF, 20 de setembro de 2016.
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ADRYANIYERNANDESLOBO
Presidente do Comitê

c--»J 1'~U
HELENA ZANELLA
Chefe de Gabinete

,~~~
CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana

r;:;r'~A
TEREZA 125ACOSTA F. LODDER
Coordenadora de Urbanismo - CAP

JA.~"W).-A cL p~
MARIANA A. DE PAULA
Diretora da Área II - CAP

" ~VITOR Rl£o FREIRE
Diretor de Parcelamento de Áreas
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