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23 REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL - SEGETH

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

Às nove horas e trinta minutos do quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e
dezesseis, no Gabinete do Secretário Adjunto, 2° andar do Edifício Sede da Secretaria
de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, foi aberta pela sua Presidente,
a Subsecretária da Central de Aprovação de Projetos - CAP, Adryani Fernandes Lobo,
a 2" 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: 137.310.361/1972, Interessado: AMS-ADM. DE BENS LTDA.,
Região Administrativa: GUARÁ, Assunto: questionamento quanto à aplicabilidade
dos artigos n° 45 e n° 46, da LC73312006 - PDL Guará; 2.1.2: Processo Administrativo:
429.000.164/2016, Interessado: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., Região
Administrativa: CEILÂNDIA, Assunto: autorização para construção de
SUPERMERCADO na QNP 27, Área Especial 01, normatizada pela PUR 16/02, Lote
L3, que, conforme definição, será destinado ao uso coletivo, permitidas atividades de
lazer, cultura, educação, culto, administração, transporte e circulação e abastecimento.
Em observância ao artigo 116, do PDL de Ceilândia, será aplicada a outorga onerosa de
alteração de uso para SUPERMERCADO em relação às atividades permitidas nas
normas vigentes até a publicação do respectivo PDL, não sendo encontradas para o lote
normativas urbanísticas anteriores, restando a dúvida sobre a aplicabilidade da Lei
Complementar n° 902/2015, que institui o instrumento jurídico da outorga onerosa do
direito de construir no Distrito Federal; 2.1.3: Ouestionamento in abstracto, Interessado:
VIA ENGENHARIA, Região Administrativa: PLANO PILOTO,
Assunto: esclarecimento quanto à substituição da planta de drenagem DRN-040/07 pela
planta DRN000/11, acarretando alteração da alocação e solução do dispositivo de
drenagem proposto pela NGBO19/09; 2.1.4: Questionamento in abstracto, Interessado:
CROSARA ARQUITETURA, Assunto: esclarecimento quanto à aplicação da
Resolução n° I, da Reunião do Colegiado Técnico da SEGETH, de 23/06/2015,
orientando que na área permeável será permitido o uso dos seguintes materiais di
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revestimento: cabograma, atendendo às especificações técnicas apresentada, areia e
brita X NBRI6416-NBR, de 06/09/2015, que versa sobre pavimentos permeáveis de
concreto; 2.1.5: Processo Administrativo: 300.000.525/2010, Interessado: PAULO
OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., Região Administrativa:
ÁGUAS CLARAS, Assunto: Questionamento quanto à permeabilidade exigida a partir
do remembramento de 04 lotes, totalizando 7.200,00 m2, de lotes com uso L2, CA. bás.
= 3,0 e CA máx. = 5,0, estando os lotes em separado ISENTOS DA TAXA DE
PERMEABILIDADE a partir do disposto na LC 907/2015 X artigo 78 do PDL de
Taguatinga que versa sobre área total resultante; 2.2: DIRETORIA ÁREA 11: 2.2.1:
Processo Administrativo: 140.000.278/2014, Interessado: MARIA LÚCIA VILELA
GONÇAL VES, Região Administrativa: PARANOÁ, Assunto: questionamento quanto
à normativa aplicável ao lote (NGB 008/2015 ou LC n° 764/2008)~ 2.2.2: Processo
Administrativo: 145.000.843/2013, Interessado: VALDETE CONCEiÇÃO E SOUZA,
Região Administrativa: RECANTO DAS EMAS, Assunto: aplicabilidade da LC
110/1998 ao lote em tela. Os itens 2.2.1 e 2.2.2 correspondem, respectivamente, aos
itens 2.2.3 e 2.2.4 da pauta da I a Reunião Ordinária.; 2.2.3: Processo Administrativo:
135.000.304/2005, Interessado: DIRCEU MARIANO DE ABREU FILHO, Região
Administrativa: PLANALTINA, Assunto: verificação da existência de norma e planta
registrada do lote, pois esses dados não foram encontrados na mapoteca da SEGETH~
2.2.4: Processo Administrativo: 142.001.285/2003, Interessado: ANDRE TOMAZ
GONTIJO, Região Administrativa: SAMAMBAIA, Assunto: divergência entre a taxa
de permeabilidade informada no Anexo VI (tabela de endereçamento), que é de 20%,
com a estabelecida no Art.62, inciso lI, da LC n° 370/2001, que determina, para lotes
com área superior a duzentos metros quadrados até quatrocentos metros quadrados, taxa
de permeabilidade de dez por cento da área do lote. O lote apresentado tem 340m2~2.3:
DIRETORIA DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL: 2.3.1:
Questionamento in abstracto, Região Administrativa: PLANO PILOTO, Assunto:
Entendimento acerca do item 7-d da NGB 145/96, que trata dos parâmetros urbanísticos
do Setor Terminal Norte Lotes de A a H - Brasília. O citado item determina o uso
exclusivo de "garagem" para o subsolo. O questionamento é sobre a possibilidade de
coexistir na garagem usos técnicos, como reservatórios e cômodos técnicos. Além disto,
demais usos de praxe instalados, como sala de motoristas/funcionários, brigadistas e
vestiários; 2.3.2: Processo Administrativo: 143.000.656/20 11, Interessado:
COOPESSAB, Região Administrativa: SANTA MARIA, Assunto: Normas aplicáveis:
Consta em mapoteca a planta de parcelamento, não registrada, onde o lote destinado
para POSTO POLICIAL está inserido e a NGB do local não prevê tal destinação,
tampouco trata do lote em tela. Questionamento: existe alguma norma que trate do lote
em questão? 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. OS TRABALHOS FORAM::$'
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INICIADOS com o Item 1 e subitens. A Presidente do Comitê, sra. Adryani Lobo,
informou que a Assessoria Jurídico-Legislativa ainda não proferiu parecer acerca do
tema tratado no item 2.2.1 da Ia Reunião (exigência de vagas para estacionamento de
veículos no interior do lote). Informou também que a CAP encaminhou o Ofício n.
998.000.70912016 - CAP/SEGETH à TERRACAP com o fito de elucidar o
questionamento posto no item 2.2.2 da la Reunião (divergência entre as dimensões
apontadas na Planta de Parcelamento e na Ficha Cadastral). Verificou-se a presença dos
Representantes indicados na Portaria n. 53120 16-SEGETH, além da sra. Helena Zanella,
Chefe de Gabinete. Da Assessoria Jurídico-Legislativa, compareceu, como convidada,
a sra. Nadia Waller, Assessora Especial. Por fim, estiveram presentes, como expositores
das controvérsias, os analistas da CAP, sI".João E. M. Dantas - Diretor da Área L sra.
Mariana A. de Paula, Diretora da Área 11,sr. Ricardo Noronha, Diretor de Projetos de
Interesse Público e Social, e o Assessor Especial Wander T. Júnior, que a ata redige. A
Presidente Adryani Lobo (Subsecretária da CAP) saudou a todos os presentes e deu por
aberta a 2a Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial. Prosseguindo a Reunião,
conforme estabelecido no art. 30, S 30, da Portaria n. 5312016-SEGETH, deu-se
prioridade aos processos administrativos n. 137.310.361/1972, 140.000.27812014 e
145.000.843/2013, itens 2.1.3, 2.2.3 e 2.2.4 da pauta da la Reunião Ordinária, ainda
pendentes de análise pelo Comitê Intersetorial. Tais processos estão apresentados,
respectivamente, como os itens 2.1.1, 2.2.1 e 2.2.2 da presente pauta. 2.1.1: Processo
Administrativo: 137.310.361/1 972. Em continuidade à análise da inteligência dos
artigos 45 e 46 Lei Complementar n. 73312006 (PDL do Guará), deliberou-se que, nos
casos em que não for utilizada a solução tecnológica descrita no * IOdo artigo 45,
a permeabilidade em subsolo deverá ser cumprida, conforme artigo 46, não
podendo haver qualquer tipo de edificação em subsolo sob a área correspondente
ao percentual mínimo permeável. Nos casos em que for utilizada a solução
tecnológica em 100%, não será permitida a aplicação da Lei Complementar n.
755/08, tendo em vista que a regra é a permeabilidade e, nesse último caso, a permissão
da utilização da Lei 755 ampliaria a área impermeável sem a correspondente
compensação, acarretando prejuízo ambiental. 2.2.1: Processo Administrativo:
140.000.27812014. Acerca da aplicabilidade da NGB 008/2015 ou Lei Complementar
n. 764/2008, a Subsecretária de Gestão Urbana, sra. Cláudia Varizo, informou que, em
2008, o Paranoá sequer possuía projetos urbanísticos registrados e que este, NGB
008/2015, está na iminência de ser registrado, situação que implica a necessária
remessa do assunto à Assessoria Jurídico-Legislativa para análise da
aplicabilidade da Lei Complementar n. 764/2008, até porque no bojo da Lei são feitas
remissões ao estudo técnico, o que pode caracterizar a ausência de autoexecutoriedade.
2.2.2: PwceS'o Admini,tra(;vo: 145.000.84312013. Que"ioo,-se a aPlicabilidade;~
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LC 11011998. A informação da Assessora da AJL é que ainda é aguardada a
homologação, pela PGDF, da manifestação jurídica desta SEGETH com relação aos
casos dessa natureza, estando, portanto, sobrestados os processos que veiculam o
assunto até posicionamento da PGDF. Passou-se ao item 2.3.1, Questionamento in
abstracto, Região Administrativa: PLANO PILOTO, Assunto: Entendimento acerca do
item 7-d da NGB 145/96. O Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano, sr.
Vicente Neto, irá adotar as providências para incluir nota na NGB 145/96 com
vistas a permitir compartimentos complementares referidos nesta ata no subsolo
exclusivo de garagem. A previsão indicada pelo Subsecretário é de I (uma) semana
para que a SUPLAN encaminhe a minuta de Decreto à Assessoria Jurídico-Legislativa.
2.3.2: Processo Administrativo: 143.000.656/2011. A Subsecretária de Gestão
Urbana, sra. Cláudia Varizo, informou que verificará a situação do registro do
parcelamento do local e que o assunto será tratado na próxima reunião ordinária.
2.2.3: Processo Administrativo: 135.000.30412005. Quanto à existência ou não de
norma e planta registrada do lote tratado no citado processo, a Subsecretária de Gestão
Urbana, sra. Cláudia Varizo, verificará os arquivos correspondentes, porquanto,
segundo informou, o Setor Tradicional de Planaltina apresenta problemas de
regularização fundiária e que somente alguns lotes pontuais contam com registro em
cartório. 2.2.4: Processo Administrativo: 142.001.28512003. Quanto à divergência entre
a taxa de permeabilidade informada no Anexo VI (tabela de endereçamento) com a
estabelecida no Art. 62, inciso 11,da LC n° 3701200 I, foi deliberado que prevalece o
artigo 62, 11, da LC n. 370/2001 e as porcentagens de permeabilidade ali
estabelecidas. Encerradas as deliberações atinentes à DIRETORIA ÁREA 11, passou-
se à deliberação dos processos da DIRETORIA ÁREA I: 2.1.2: Processo
Administrativo: 429.000.16412016. Com relação aos usos permitidos pela PUR 16/02,
restou explicitada que a inteligência do uso "abastecimento" não contempla
supermercado tampouco posto de gasolina. O uso "abastecimento", neste caso,
contempla unicamente armazenamento. No caso em questão aplica-se a PUR, uma
vez que esta é posterior à Lei Complementar n. 314/2000 (PDL de Ceilândia),
afastando, portanto, a incidência do art. 116 do referido PDL bem como a Lei
Complementar n. 902/2015. 2.1.3: Questionamento in abstracto quanto à substituição
da planta de drenagem DRN-040/07 pela planta DRN 000/11, acarretando alteração da
alocação e solução do dispositivo de drenagem proposto pela NGB 019/09. A
NOVACAP será oficiada para fins de manifestação da DRN 000/11. Caso se
confirme a validade da citada DRN 000/11, serão adotadas as providências pela
SUPLAN para adequação da NGB 019/09. Entendeu-se pela pertinência da análise do
item ~ Processo Administrativo: 300.000.52512010. Foi deliberado que o assunto /

será retomadona próximarenniãoordinária em rado ~:a com~~e. E'lJ""
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razão do adiantado horário, os Subsecretários adiaram a análise do item 2.1.4
(esclarecimento quanto à aplicação da Resolução n° 1,da Reunião do Colegiado Técnico
da SEGETH) para a próxima Reunião, a ser realizada em conformidade com o art. 5° da
Portaria n. 5312016-SEGETH. A ata foi aprovada à unanimidade. Em seguida, atentou-
se ao item 4: Encerramento: A 1a Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial foi
encerrada pela Presidente ADRYANI FERNANDES LOBO (Subsecretária da CAP),
agradecendo a presença de todos: HELENA ZANELA, VICENTE CORREIA LIMA
NETO, CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE, NADIA DE CASTRO AMARAL
FRANCO WALLER e dos servidores da CAPo

,.ll~~O- ~ck ?~
MARIANA A. DEPAULA
Diretora da Área rI - CAP

VICENTE CORR LIMA NETO
Subsecretário de Políticas e

Planejamento Urbano

Brasília/DF, 5 de julho de 2016.
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ADRY ANIl FERNANDES LOBO HELENA zm.&f.~

Presi<:re'ntedo Comitê Chefe de Gabinete
Subsecretária da CAP
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CLÁUDIA~A~ VALCANTE
Subsecretária de Gestão Urbana

JOA~S
Diretor da Área I - CAP
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\ RICARDP~NHA

Diretor de Projeto's d Interesse Público e
Social - C~P J
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