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15" REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL - SEGETH

(PORTARIA N. 53, DE 22 DE JUNHO DE 2016 - DODF DE 24/0612016)

Às nove horas e trinta minutos do primeiro dia do mês de novembro 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 15" 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: 135.000.186/2015, Interessado: GWO ENGENHARIA
EIRELI-ME, Endereço: SRL QUADRA 17 CONJUNTO H LOTE 05, Região
Administrativa: PLANAL TINA, Assunto: Aprovação de projeto de obra inicial.
Esclarecimento quanto ao uso permitido para pilotis da edificação, conforme itens 07 e
09, da NGB 145/89, qual seja: PAVIMENTOS (HC-3) - 7a - subsolo (optativo). térreo
+ 2 pavimentos. ou subsolo (optativo). pilotis + 3 pavimentos; 7b - Pilotis: [. ..]
utilização restrita a hall de entrada. depósito e habitação[. ..]havendo qualquer
lltilização além da especificada. a área do pilotis entrará no cálculo da Taxa Máxima
de Construção; 9 - estacionamento dou garagem: é obrigatória implantação de
estacionamento de veículos dentro dos limites do lote. em supelfície dOIl subsolo [...].
Taxa de ocupação: mín = 40% e máx = 80%. Taxa de construção: mín = 80% e máx =
200%; 2.1.2: Processo Administrativo: 146.000.014/2000, Interessado: PAULO
BALTAZAR CARNEIRO, Endereço: QUADRA QI 25 LOTE G, Região
Administrativa: LAGO SUL, Assunto: projeto aprovado e licenciado por Carta de
Habite-se. Consta Ação Civil Pública na qual a partir da aprovação de lojas autônomas,
independentes do supermercado, foi questionada a não observância ao item 3.4. I da
NGB 29/97, qual seja: uso comercial. com atividades de comércio de bens (varejista).
do tipo Supermercado. Lojas de departamento e Cooperativas; 2.1.3: Processo
Administrativo: 141.000.35912000, Interessado: FOTOGRA VURA GRAVOMATIC
LTDA., Endereço: SIG QUADRA 02 LOTES 450 E 460, Região Administrativa:
PLANO PILOTO, Assunto: Aprovação de projeto de obra inicial. Item 7, da NGB
52/88, indica destinação do subsolo para garagens, oficinas de máquinas pesadas.
auditório. restaurante e atividades afins. Quando apenas há depósito e/ou garagem;;(
poderá ocupar 100% da área do lote. Quando se destinar a outras ali vidades, deve ocupa'W.
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NGB; 2.1.4: Processos Administrativos: 429.000.086/2014 e 429.000.089/2014,
Interessado: MKZ Arquitetura, Endereço: SCES Polo 08 Trecho 03 Lotes 04 e 05,
Região Administrativa: PLANO PILOTO, Assunto: Aprovação de projeto de obra
inicial. Questionamento quanto ao item 06, da NGB47/98, a saber: 6 - taxa Obrigatória
de Construção - Térreo TC = 50% (cinquenta por cento); ]O Pavimento TC = /00%
(cem por cento); 2.1.5: Processo Administrativo: 429.000.362/2016; Interessado: LMJR
EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA; Endereço: EQS 112/312 Bloco B,
Região Administrativa: PLANO PILOTO, Assunto: Aprovação de projeto de obra de
inicial. O referido processo já foi discutido na 110 Reunião do comitê Intersetorial, data
em que foi indeferido o processo por se tratar de alteração de uso. Após essa data o
interessado se manifestou esclarecendo que o projeto irá obedecer ao uso exclusivo e
tratar de Agência postal telegráfica. Questionamento quanto à falta de parâmetros
urbanísticos a seguir para análise de projeto, considerando que PR 52/2 trata apenas do
uso permitido que é Agência Postal Telegráfica (E.C.T) e taxa de ocupação de 100%;
2.1.6: Processo Administrativo: 141.005.129/1976; Interessado: Condomínio do Centro
Comercial Boulevard- CONIC; Endereço: SDS Projeções E-3 e T-1- Blocos A e J;
Região Administrativa: Plano Piloto; Assunto: Aprovação de projeto com modificação.
Foram aprovados em diversos momentos projetos de modificação em área pública
dentro e fora do lote sem licenciamento. Dúvida de como proceder em relação a análise
e aprovação do projeto de modificação, no que diz respeito às aprovações anteriores em
área pública, em especial aquelas que constituíram acréscimo de área, sem o respectivo
licenciamento; 2.1.7: Processo Administrativo: 300.000.262/2013; Interessado:
EMPLA VI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTOA. Endereço: Rua CopaÍba, lote
14- Águas Claras. Região Administrativa: Águas Claras, Assunto: Aprovação de projeto
de Arquitetura. Questionamento quanto a qual parâmetro de áreas construídas
computadas no coeficiente de aproveitamento que serão descontadas para o cálculo da
outorga onerosa deverá ser utilizado, considerando que na página 10/33, PUR 153/98
consta para o referido endereço somente a palavra "idem". Pela configuração da tabela,
a palavra "idem" se estenderia também à página 8/33 da PUR 153/98 que reduz a
cobrança de ODIR do empreendimento ora aprovado; 2.1.8: Processo Administrativo:
132.000.976/2014; Interessado: ANABOR INÁCIO DE MACEDO; Endereço: QS 09,
RUA 122, LOTE 05, Região Administrativa: TAGUATINGA; Assunto: Aprovação de
projeto de obra inicial. Norma urbanística atual: MDE 26/97, que modifica o projeto \
URB 48/84 e o respectivo MDE 48/84. Uso pleiteado é COMERCIAL, o que atende a "
normativa vigente. Questiona-se sobre incidê~cia de ONALT considerando a normart
anterior definir o lote para uso de CEMITERIO; 2.1.9: Processo AdministratiVO~
questionamento in abstracto; Interessado: DÁVILA ARQUITETURA; Assunto:
Questionamento acerca dos procedimentos a serem adotados quando da interferência da '
rede das concessionárias de serviços públicos quando da elaboração de projetos co~Vr
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aludidas interferências. 2.2: COORDENAÇÃO DE URBANISMO: 2.2.1: Processo
Administrativo: 132.000.65612007. Interessado: INTERIOR - Industria e Comércio de
Artefatos de Madeira. Endereço: QNB 03 LOTE 40. Região Administrativa:
TAGUATINGA, Assunto: Aprovação de projeto de arquitetura com locação 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 as 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. O assunto já foi
tratado na 14' Reunião do Comitê. na qual deliberou-se que o interessado deveria
considerar o projeto registrado para o local. diferente do que realmente está implantado:
além de prever o patamar de acomodação de veículos dentro dos limites do lote. O
interessado apresentou carta pedindo a reconsideração da exigência de previsão de
patamar de acomodação de veículos dentro dos limites do lote. tendo em vista que isto
implicaria na necessidade de outro subsolo, o que, segundo o interessado. inviabiliza
economicamente a construção. 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. 53120 16-SEGETH, além da sra.
Helena Zanella, Chefe de Gabinete. Estiveram presentes, como expositores das
controvérsias, os analistas da CAP, sr. João E. M. Dantas - Diretor da Área I, sra.
Mariana A. de Paula - Diretora da Área lI, sr. Ricardo Noronha - Diretor de Projetos de
Interesse Público e Social, sr. Vitor Recondo Freire - Diretor de Parcelamento de Áreas
Públicas e o Assessor Especial Wander T. Júnior, que a ata redige. Prosseguindo a
Reunião, foi iniciada a deliberação do item 2.1.3, Processo Administrativo:
141.000.35912000, Interessado: FOTOGRA VURA GRAVOMATIC LTDA: Concluiu-
se que a NGB 52/88, em seu item 7-A, é clara ao permitir a ocupação de até 100%
da área do lote exclusivamente para garagem e depósito. Outros usos impedem a
ocupação de 100% da área do lote, que, caso implementados, deverão obedecer a
área edificáveI configurada pela observação dos afastamentos obrigatórios
previstos em norma. Passou-se ao item 2.1.5: Processo Administrativo:
429.000.36212016; Interessado: LMJR EMPRENDlMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA:
Mantém-se o entendimento consolidado na 11" Reunião do Comitê, contudo, para
melhor análise da alegação do interessado, faz-se necessária a juntada da (
documentação que comprove seu vínculo com a EBCT a fim de que a
DIPRE/COPRESB verifique o uso pretendido e o consequente atendimento das
exigências do inciso X do Decreto "n". Iniciou-se a deliberação do item 2.1.7: Processo
Administrativo: 300.000.262/2013, Interessado: EMPLA VI INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA: Deliberou-se que, para o cômputo de área no coeficiente de
a roveitamento serão descontados ara fins de ODIR os arâmetros constan es
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das fls. 8/33, 9/33 e 10/33 da PUR 153/98, tendo em vista que integram uma mesma
célula. Passou-se à deliberação do item 2.1.8: Processo Administrativo:
132.000.97612014. Interessado: ANABOR INÁCIO DE MACEDO: Tendo em vista
que o MDE 26/97 é resultante do reparcelamento do lote original, sendo permitido
o uso comercial, entende-se que não há incidência de ONALT. Diante do avançado
horário, os Subsecretários adiaram a análise dos itens 2.1.1 (Processo Administrativo n.
135.000.186/2015), 2.1.2 (Processo Administrativo n. 146.000.014/2000), 2.1.4:
(Processos Administrativos n. 429.000.08612014 e 429.000.089/2014), 2.1.6: (Processo
Administrativo n. 141.005.129/1976), 2.1.9 (Questionamento in abstacto tendo como
Interessada a Dávila Arquitetura) e 2.2.1 (Processo Administrativo n.
132.000.656120(7) para a próxima Reunião, a ser realizada em conformidade com o art.
5° da Portaria n. 53/20 16-SEGETH. Passou-se ao item 4: Encerramento: A 15"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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MARIANA A. DE PAULA
Diretora da Área 11- CAP

À ~ ::?
VITOR RECiNO FREIRE

Diretor de Parcelamento de Áreas
Públicas - CAP

~~VJt
CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana

Brasília/DF, 1°de novembro de 2016.
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HELENA ZANELCA
Chefe de Gabinete

Subsecretário de Políticas e
Planejame o Urbano
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ADRYtNIFERNANDESLOBO

p~!cIente do Comitê
Sub. AP


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

