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148 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 quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e
dezesseis, na sala de reuniões da Central de Aprovação de Projetos - 1° andar do
Edifício Sede da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH,
foi aberta a 148 Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação, criado pela Portaria nO53, 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: 429.001.257/2015, Interessado: CONSTRUTORA VOGUE
LTDA., Endereco: QNM 12, VIA QNM 12/14, LOTE 07, Região Administrativa:
CEILÂNDIA, Assunto: questionamento quanto ao percentual de permeabilidade
aplicável ao lote, quais sejam, 20% de acordo com o disposto no PDL de Ceilândia ou
30%, caso observado que a (**) taxa de permeabilidade será acrescida de 50% para
os lotes situados dentro da Areçz de Proteção de Manancial do Córrego Currais.
Interessado alega que o PDOT de 2009 atualiza a informação sobre Área de proteção
de manancial - APM, e que esta incide apenas em área rural; 2.1.2: Processo
Administrativo: 141.001.844/2002, Interessado: ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR,
Endereco: SHLS QUADRA 716 LOTE 01 BRASÍLIA - DF, Região Administrativa:
PLANO PILOTO, Assunto: projeto original aprovado em 03/10/78, segundo
parâmetros estabelecidos pelo Decreto n° 596/67, instrumento que não apresentava
discriminação dos usos por pavimento. A legislação vigente é a NGB 64/89, que
estabelece o uso previsto no item 7. Desconformidade quanto ao número de
pavimentos entre o projeto aprovado em 19/09/2005 e itens 7 e 8 da NGB64/89.
Aprovação do bloco B para habite-se sem alteração de área e aprovação do Bloco A,
em subsolo, com acréscimo de área; 2.1.3: Processo administrativo:
141.003.104/2012, Interessado: CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 309,
Endereço: SHCS SQS 309 BLOCO I, Região Administrativa: PLANO PILOTO,
Assunto: projeto original aprovado em 19/12/1967 e aprovação de modificação em
19/12/1995, apresentando jardineiras em concreto além do limite da projeção
registrada. Modificação pleiteada contempla remoção parcial das jardineirasRJ ti
aprovadas, tendo sido objeto de notificação de exigência, uma vez que conforme artig~
25, do Decreto 19.915/1998, deverão ser observadas apenas as alterações. Interessado
alega que ao retirar as jardineiras, torna-se inviável a remoção da laje sob as mesmas I rIJ
(,lémd" dimen,õ","gi'tmd" em ,módu), um, '" q~ ~""~~tru9' ~
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original do edificio; 2.1.4: Processo Administrativo: 141.001.175/1996, Interessado:
LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., Endereco: SHS
QUADRA 04 LOTE 04, Região Administrativa: PLANO PILOTO,
Assunto: Submissão ao Comitê para informar se os trâmites necessários à aprovação
da minuta do projeto de urbanismo MDEIURB/DET 24/12 foram cumpridos tornando-
a apta a ser aplicada. Necessário esclarecer também se dentro do perímetro da área
pública pleiteada para garagem pode ser alocada central de GLP; 2.1.5: Processo
administrativo: 300.000.105/2012, Interessado: DIRECIONAL ENGENHARIA
CANÁRIO. Endereco: RUA DAS CARNAÚBAS, LOTE 12, Região Administrativa:
ÁGUAS CLARAS, Assunto: Acesso aos lotes e dimensionamento dos acessos - MDE
071/10 e PUR 071/10, alterada pelo Decreto n. 36.614/2015. 2.2 - DIRETORIA
ÁREA 11: 2.2.1: Processo Administrativo: 301.000.244/2009, Interessado: LUIS
ANTONIO DA SILVA, Endereco: QN 14D, CONJUNTO 04, LOTE 23, Região
Administrativa: RIACHO FUNDO lI, Assunto: verificação da existência de planta
registrada do lote, pois esse dado não foi encontrado na mapoteca da SEGETH. No
processo consta projeto de uso misto aprovado pela Administração Regional em
28/09/2009 e Alvará de Construção nO 098/2009, expedido em 16/11/2009. O
interessado apresentou projeto de modificação para análise; 2.2.2: Processo
Administrativo: 132.000.184/2016, Interessado: PAULO CESAR DA SILVA,
Endereco: QI 12 LOTES 24/25, Região Administrativa: TAGUATINGA Assunto:
verificação da planta de parcelamento a ser utilizada para a análise do projeto de
arquitetura. O parcelamento dos referidos lotes consta na mapoteca na CST PR 9/1,
que não apresenta via no fundo do lote. Tal parcelamento consta também na CST PR
11/1, com a via no fundo do lote, dentro da pasta de projetos não registrados em
cartório. Entretanto, o interessado apresentou outra versão da CST PR 11/1, fornecida
pela Administração Regional de Taguatinga, e que apresenta a via no fundo do lote.
2.3: COORDENACÃO DE URBANISMO: 2.3.1: Processo Administrativo:
132.000.656/2007, Interessado: INTERIOR - Industria e Comércio de Artetàtos de
Madeira, Endereco: QNB 03, LOTE 40, Região Administrativa:
TAGUATINGA, Assunto: aprovação de projeto de arquitetura com alocação de
patamar de acomodação em área pública. A planta de urbanismo registrada para o
local, PR 4/1 prevê um "cul-del-sac" que inviabiliza o pleito do interessado, no entanto
todas as vias das quadras QNB foram interligadas às quadras da CNB, eliminando os
"cul-del-sac" previstos. Não há projeto aprovado com essa modificação viária, mas
todos os estudos, inclusive PDL de 1989 já constam com essa alteração viária; 2.3.2: ~
Processo Administrativo: 300.000.439/2011, Interessado: CAMILA APRECIDA
CORREIA CHAGAS, Endereco: RUA COPAIBA, LOTE 09, Região Administrativa:
AGUASCLARAS,A"unto, a!"ovaçãode !"ojetode",quitetu". ,om ace"o vOltado~ J
p",a a Rua 210 e cruz",do a linha de """mi"ão dÇ))/~ elé~y F( / ,f--



3
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do DF • SEGETH
Central de Aprovação de Projetos - CAP

encaminhado despacho a COURB/CAP, em 15/09/2016, no qual a analista aponta
considerações a respeito do projeto proposto, tendo em vista que a frente do lote está
voltada para a Rua Copaíba, conforme o endereçamento de Águas Claras, constante do
anexo VII da Lei Complementar n° 90 de 11 de março de 1998, mas os acessos
propostos estão voltados para a Rua 210 e estão sob a linha de transmissão de energia
elétrica. Assim sendo, sugere-se avaliação quanto a possibilidade de aprovação dos
acessos pela Rua 210, ressaltando que ela tem a mesma hierarquia viária da Rua
Copaíba. 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, sr. Ricardo Noronha-
Diretor de Projetos de Interesse Público e Social, sr. Vitor Recondo Freire - Diretor de
Parcelamento de Áreas Públicas, sr. Luiz Fernando F. Magalhães - Assessor Especial e
o Assessor Especial Wander T. Júnior, que a ata redige. Prosseguindo a Reunião,
iniciou-se a deliberação do item 2.1.1: Processo Administrativo: 429.001.257/2015,
Interessado: CONSTRUTORA VOGUE LTDA: Deliberou-se que o percentual de
área permeável a ser aplicado no caso em questão é de 20%, conforme dispõe o
art. 74,111, do PDL da Ceilândia, visto que a Lei Complementar n. 803/09 excluiu
o lote em apreco da poligonal da Área de Protecão de Manancial. 2.1.2: Processo
Administrativo: 141.001.844/2002, Interessado: ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR:
Concluiu-se que o projeto apresentado não tem respaldo na norma vigente para
ser aprovado, tendo em vista que a NGB n. 64/89, aplicável ao caso, disciplina os
usos que podem ser exercidos no subsolo, não contemplando o pretendido nos
autos em apreço. 2.1.3: Processo administrativo: 141.003.104/2012, Interessado:
CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 309: Deliberou-se que, para possibilitar a
aprovação, é necessário que as intervenções se restrinjam à área onde serão
garantidas a acessibilidade ao bloco, mantendo as demais jardineiras. Caso haja
intenção de retirar as jardineiras, deverão ser retiradas de todo o perímetro da
projeção, reestabelecendo os limites do pilotis. 2.1.4: Processo Administrativo:
141.001.175/1996, Interessado: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
LTOA: Em razão de o projeto de urbanismo (MDE/URB/DET 24/12) não ter sido
concluído, o processo em questão será enviado à Subsecretaria de Políticas e
Planejamento Urbano para manifestação. 2.1.5: Processo administrativo:
300.000.105/2012, Interessado: DIRECIONAL ENGENHARIA CANÁRIO: Serão
juntados os pareceres de aprovacão do estudo de tráfego elaborado para o
parcelamento do solo, bem como o respectivo Decreto de aprovação do projeto
constantes dos autos do processo administrativo n. 260.048.708/2006, no qual
restou a rovado um único acesso ela Rua Carnaúbas bem como as uamas.
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Dessa forma, não há óbice para a aprovação do projeto com relação aos acessos e
guarita. Os Subsecretários passaram à deliberação dos processos da Diretoria - Área
I1 - 2.2.1: Processo Administrativo: 301.000.244/2009, Interessado: LUIS ANTONIO
DA SILVA: O processo será encaminhado à Subsecretaria de Gestão Urbana
para pesquisa e instrução. 2.2.2: Processo Administrativo: 132.000.184/2016,
Interessado: PAULO CESAR DA SILVA: O processo será enviado à Subsecretaria
de Gestão Urbana para que sejam levantadas informações sobre a PR 11/1.
Iniciou-se a deliberação dos processos da Coordenação de Urbanismo: 2.3.1: Processo
Administrativo: 132.000.656/2007, Interessado: INTERIOR - lndustria e Comércio de
Artefatos de Madeira: Deliberou-se que não há como aprovar o projeto em comento
porquanto o patamar de acomodação proposto interfere no projeto de urbanismo
aprovado e registrado. 2.3.2: Processo Administrativo: 300.000.439/2011, CAP 491,
Interessado: CAMILA APARECIDA CORREIA CHAGAS: Com base no PDL, o
acesso poderá ocorrer tanto pela rua Copaíba quanto pela Rua 210, eis que são
vias de mesma hierarquia. No entanto, caso o acesso seja feita pela última, deverá
haver anuência da CEB em razão da existência no local linha de alta tensão. Não
havendo outros assuntos e esgotada a pauta, passou-se ao item 4: Encerramento: A 14"
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
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