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43 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 sétimo dia do mês de julho do ano de dois
mil e dezesseis, na sala de reuniões da Central de Aprovação de Projetos - CAP, 10andar
do Edifício Sede da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação -
SEGETH, foi aberta a 4" 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 20 I6,
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: 309.000.203/2009, Interessado: PRIMOS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Endereço: ADE CONJUNTO
05, LOTE 28, Região Administrativa: ÁGUAS CLARAS, Assunto: esclarecimento
quanto ao uso permitido para o lote objeto de desmembramento, estando os parâmetros
definidos na PUR-122/97 e MDE038/03, usos permitidos L3/PAC X PAC.; 2.1.2:
Processo Administrativo: 142.001.084/201 I, Interessado: COL CONSTRUÇÕES
ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, Região
Administrativa: SAMAMBAIA, Assunto: controvérsia quanto ao coeficiente de
aproveitamento a ser aplicado em casos de remembramento de lotes regidos pela NGB
051/2000; 2.1.3: Questionamento in abstracto, Interessado: MEIA UM ARQUITETOS,
Endereço: CA 05, lote L3, Região Administrativa: LAGO NORTE,
Assunto: requerimento de avaliação e readequação de cota de soleira para o
empreendimento; 2.2: DIRETORIA ÁREA 11: 2.2.1: Processo Administrativo:
142.000.33412014, Interessado: MARIA CRISTINA PINHO GOMES, Endereço:
Quadra 202, conjunto 03, lote 06, Região Administrativa: SAMAMBAIA, Assunto:
verificação do coeficiente de aproveitamento a ser usado para o lote em questão. No
mapa do PDOT 2012, o lote consta na área central do mapa (área em branco) deixando
dúvidas quanto ao coeficiente a ser cobrado, se seria o apontado como "demais áreas"
na tabela, que é 2, ou o apontado na PUR 86/2000 (norma específica), que é 4~ 2.2.2:
Processo Administrativo: 429.005.020/2015, Interessado: MS SATÉLITE
CONSTRUÇÃO S.A., Região Administrativa: ÁGUAS CLARAS, Endereço: Alameda
das Acácias, Quadra 107, lote 14, Assunto: esclarecimento quanto a galeria obrigatória (
de 4 metros junto à divisa frontal do lote, prevista na PUR 153/98, conforme croqg \ I
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"C". Pelas dimensões do lote, 24 x 27m, a galeria apresentada no croqui está disposta
em área pública;. 2.3: DIRETORIA DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E
SOCIAL: 2.3.1: Processo Administrativo: 143.000.656/2011, Interessado:
COOPESSAB, Região Administrativa: SANTA MARIA, Endereço: Avenida
Brigadeiro Pinto de Moura - Sítio do Gama, Assunto: Esclarecimento acerca do registro
do parcelamento, lote e norma aplicável ao lote - Projeto destinado a Posto Policial;
2.3.2: Processo Administrativo: 429.003.876/2015, Interessada: Secretaria de Educação,
Assunto: NGB 165/90 e MDE 90/90, foram constatadas as seguintes dúvidas: a)
Conforme o MDE 90/90, as edificações se classificam em três categorias: de
preservação rigorosa, de interesse histórico e remanescente. Pela leitura, foi possível
entender que a escola em análise se trata de edificação remanescente, uma vez que não
é citada nas outras duas categorias. Entretanto, a explicação da classificação das
edificações remanescentes é iniciada com o seguinte parágrafo: "As edificações
existentes na Vila Planalto, exceto as edificações da Rua Nova, são consideradas de
interesse histórico." Levantando a dúvida quanto à classificação da edificação em
análise, se remanescente ou de interesse histórico? b) Se a edificação seja considerada
remanescente, quanto à aplicação dos parâmetros urbanísticos descritos na NGB 165/90,
foi verificado que nos itens 4, 5 e 8, ou seja, afastamentos mínimos obrigatórios, taxa
máxima de ocupação e altura da edificação, não foram especificados os tratamentos para
essa classe, não possibilitando sua análise; c) Caso a edificação seja enquadrada em de
interesse histórico, como analisar o projeto com base na orientação da NGB, com relação
aos afastamentos das edificações originais, se não há informação oficial sobre a
edificação existente para conferência da área de acréscimo proposta? O mesmo
questionamento cabe para taxa de ocupação e altura da edificação porque ambas se
baseiam na edificação existente. 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. OS
TRABALHOS FORAM INICIADOS com o Item 1 e subitens. Verificou-se a
presença dos Representantes indicados na Portaria n. 5312016-SEGETH, ausente a sra.
Adryani Fernandes Lobo, representada pelo Assessor Especial Luiz Fernando F.
Magalhães. Da Assessoria Jurídico-Legislativa, compareceu, como convidado, o sr.
Dirceu Falcão da Mota Neto, Assessor Especial. Por fim, 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 11,sr. Ricardo Noronha, Diretor de
Projetos de Interesse Público e Social 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 aos processos administrativos n.
309.000.203/2009,142.000.334/2014 e 143.000.656/2011, itens 2.1.3, 2.2.2 e 2.3.1 da
pau,a da 3' Reun;áu O,d;nária, aiuda pendente, de análi,e pelo Cornhê. Ta;, pcoce'$l
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estão apresentados, respectivamente, como os itens 2.1.1,2.2.1 e 2.3.1 da presente pauta.
2.1.1: Processo Administrativo: 309.000.20312009, Interessado: PRIMOS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Em continuidade à análise, tendo
sido informado pela Subsecretária Cláudia Varizo que as questões controversas relativas
à aplicação da Lei Complementar n. 294, de 27 de junho de 2000, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar n. 902, de 23 de junho de 2015, foram objeto de
questionamento à Assessoria Jurídico-Legislativa no bojo processo administrativo n.
390.000.52912016, deliberou o Comitê pelo sobrestamento do processo
administrativo n. 309.000.203/2009 até ulterior manifestação da A,JL/SEGETH.
2.2.1: Processo Administrativo: 142.000.33412014, Interessado: MARIA CRISTINA
PINHO GOMES. Delibera-se o coeficiente de aproveitamento a ser aplicado ao lote,
porquanto este é localizado na área central do mapa anexo à Lei Complementar n.
803/09, alterado pela Lei Complementar n. 854/12. Situa-se o lote na área "em branco"
do mapa, pairando a dúvida se aplicar-se-ia o coeficiente previsto no PDOT para
"demais áreas", que é 2, ou o coeficiente apontado na PUR 86/2000 (norma específica),
que é 4. Em relação a este ponto, deliberou o Comitê que nas exceções gerais
previstas para a faixa central de integração (linhão), entende-se como projeto
urbanístico a PUR 86/00, de modo que, para resolução do caso específico, o
Coeficiente de Aproveitamento é 4. Para os demais lotes situados na aludida faixa
central, fica determinada a aplicação dos Coeficientes de Aproveitamento previstos
na PUR 86/00. 2.3.1: Processo Administrativo: 143.000.656/2011, Interessado:
COOPESSAB: Após sobrestamento da análise, conforme estabelecido na 3" Reunião
Ordinária do Comitê, a Subsecretária Cláudia Varizo noticiou a expedição de Ofício
pela Coordenação do Sistema de Informação Territorial e Urbana - COSIT/SEGETH
à TERRACAP a fim de confirmar a existência de registro do parcelamento e a norma
aplicável ao lote. Aguardar-se-á, pois, a resposta daquela Agência de
Desenvolvimento, permanecendo sobrestada a análise do processo n.
143.000.656/2011. 2.3.2: Processo Administrativo: 429.003.876/2015, Interessada:
Secretaria de Educação: O Subsecretário Vicente Neto solicitou que o tema seja
deliberado na próxima reunião do Comitê para que sejam levantados dados mais
específicos e necessários à solução da controvérsia. 2.1.2: Processo Administrativo:
142.001.08412011, Interessado: COL CONSTRUÇÕES ORTEGA
INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA: Tendo sido noticiado pelo
Assessor Especial Luiz Fernando F. Magalhães o ajuizamento do processo n.
2016.01.1.072260-4, em trâmite perante à 7" Vara da Fazenda Pública do Distrito
Federal, deliberou o Comitê pelo sobrestamento do processo administrativ~n.
142.001.084/2011 até o deslinde da demanda judicial. 2.1.3: Questionamento in
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abstracto, Interessado: MEIA UM ARQUITETOS: Após solicitação, pelo interessado,
de readequação da cota de soleira atribuída ao empreendimento, o tema foi submetido à
análise do Comitê. Deliberou-se no sentido de indeferir a solicitação de readequação
da cota de soleira, mantendo-se para o empreendimento a cota definida pela
topografia oficial, qual seja, 1039, 3284, já observado neste quantum a tolerância
prevista no item 8.b da NGB 125/99. O desenho deverá observar, ainda, o Quadro
Demonstrativo de Unidades Imobiliárias, considerando suas confrontações. 2.2.2:
Processo Administrativo: 429.005.02012015, Interessado: MS SATÉLITE
CONSTRUÇÃO S.A.: Discute-se a obrigatoriedade da galeria de 4 (quatro) metros
junto à divisa frontal do lote. Deliberou-se pela regular análise do projeto pelos
técnicos da Central de Aprovação de Projetos, ficando sobrestado apenas este
ponto da análise (obrigatoriedade da galeria) para concomitante estudo da matéria
no âmbito da Subsecretaria de Gestão Urbana. Restaram deliberados, então, todos
os processos em pauta. A ata foi aprovada à unanimidade. Em seguida, atentou-se ao
item 4: Encerramento: A 4" Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial foi encerrada
pelo Assessor Especial Luiz Fernando F. Magalhães, agradecendo a presença de todos:,
VICENTE CORREIA LIMA NETO, CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE, DIRCEU
FALCÃO DA MOTA NETO e dos servidores da CAPo
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MARIANA A. DE PAULA
Diretora da Área II - CAP
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