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5" REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL - SEGETH

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

Às nove horas e trinta minutos do segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e

dezesseis. na sala de reuniões do 2° andar do Edifício Sede da Secretaria de Estado de

Gestão do Território e Habitação - SEGETH, foi aberta a 5" 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: I. Ordem do dia; 1.2 Informes da Presidente; 2. Processos para

Deliberação: 2.1 - DIRETORIA ÁREA I: 2.1.1: Processo administrativo:

141.002.938/1977. Interessado: Laboratório Sabin de Análise S/A. Endereço: SAAN

Quadra 03. Lts 145/185/225/265. Assunto: possibi lidade de edificação de

armazenamento externo para resíduos de saúde, nos termos da Resolução

RDC/ ANVISA n.o 306/2004 em área de afastamento. em analogia aos arl.s 151 e 152

do COE/DF; 2.2: DIRETORIA ÁREA 11: 2.2.1: Processo Administrativo:

145.000.420/2015, Interessado: EDMAR RAMOS DOS SANTOS, Endereço: Quadra

200 conjunto 05 lote 05, Região Administrativa: RECANTO DAS EMAS, Assunto:

Existe divergência acerca dos parâmetros aplicáveis no que diz respeito ao item 09 da

NGB 10/98, que exige a cobrança de vagas no interior do lote. Tal item remete à tabela

anexa à própria NGB. A referida tabela tem por título "Pala Gerador de Tráfego" e em

sua redação não contempla o uso apresentado no projeto em questão, que é de loja

comercial, com 123,00m2• Exposto isso, ressalta-se que o lote tem 8,33m de testada,

com 15,00 de profundidade, totalizando 125,40m2, o que, tecnicamente, inviabiliza o

estacionamento no interior do terreno. Somado a este cenário, a tabela supracitada foi

substituída pela tabela VI do Decreto 26.048/2005. Com base nessas informações,

questiona-se se o projeto pode ser dispensado de vagas no interior do lote, uma vez que

o uso não é contemplado pela tabela original da NGB, que a edificação não configura

Pala Gerador de Viagens, tampouco é tecnicamente possível atender à exigência de

vagas, levando em conta seu potencial construtivo e dimensões do terreno~ 2.2.2:

Processo Administrativo: 429.005.059/2015, Interessado: Â. NGELO B. DE £!
OLIVEIRA, Endereço: QN 19 conjunto 02 lotes 09, 10 e 11, Região Administrati . ~c¥r A- 1.""y>fi.



"

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

Central de Aprovação de Projetos - CAP

RIACHO FUNDO 11,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:
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; 2.3.2: Processo Administrativo: 429.003.651/2015,
Interessado: MPDFT, Endereço: SAM Lote O - Brasília, Assunto: Possibilidade de
implantação de Central de GLP, Subestação e torre de circulação vertical sobre o
afastamento obrigatório. A legislação referente ao endereço é a PR 151li e GB 000811.
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. Da Assessoria Jurídico-Legislativa, compareceu, como convidado,
o sI'. Dirceu Falcão da Mota Neto, Assessor Especial. Por fim, estiveram presentes, como
expositores das controvérsias, os analistas da CAP, sra, Simone M, M. Costa,
Coordenadora de Arquitetura, 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'. 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. 429.003.876/2015, item 2.3.2 da pauta da 4" Reu~~
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Ordinária, ainda pendente de análise pelo Comitê. Tal processo está apresentado como
o item 2.3.1 da presente pauta. 2.3.1: Processo Administrativo: 429.003.87612015,
Interessada: Secretaria de Educação. Pela análise realizada pela Coordenação de
Preservação, a edificação foi considerada enquadrada na categoria
"remanescente", nos termos definidos no MDE 90/90. Os parâmetros necessários
à aprovação da edificação, além daqueles definidos na NGB 165/90, serão
recompostos a partir do laudo de vistoria de demolição efetuado pela NOVACAP
que consta no processo 429.003.876/2015. 2.1.1: Processo administrativo:
141.002.938/1977, Interessado: Laboratório Sabin de Análise S/A, Endereço: SAAN
Quadra 03, Lts 145/185/225/265, Assunto: possibilidade de edificação de
armazenamento externo para resíduos de saúde, nos termos da Resolução
RDC/ANVISA n.o 30612004 em área de afastamento, em analogia aos art.s 151 e 152
do COE/DF: Submetido o processo à análise do Comitê, decidiu-se pela
impossibilidade da localização do abrigo de resíduos sólidos na área de
afastamento, devendo ser respeitado o item 4 da NGB 42/88. 2.3.2: Processo
Administrativo: 429.003.651/2015, Interessado: MPDFT, Endereço: SAM Lote O -
Brasília, Assunto: Possibilidade de implantação de Central de GLP, Subestação e torre
de circulação vertical sobre o afastamento obrigatório. A legislação referente ao
endereço é a PR 151/1 e GB 0008/1: Deliberou-se que a implantação de GLP, bem
como a circulação vertical não podem ocorrer fora da área prevista para ocupação
sobre o solo, conforme PR 151/1, que limita a ocupação em 16x55 metros. O grupo
"subestação e casa de máquinas" poderá oco.-rer com fulcro no artigo 151 da Lei
n. 2.105/98 e suas alterações. Alerta-se ainda a necessidade de consulta à CEB tendo
em vista que a citada PR indica a existência de rede de alta tensão sobre o lote.
2.2.1: Processo Administrativo: 145.000.420/2015, Interessado: EDMAR RAMOS
DOS SANTOS, Endereço: Quadra 200, conjunto 05, lote 05, Região Administrativa:
RECANTO DAS EMAS, Assunto: Existe divergência acerca dos parâmetros aplicáveis
no que diz respeito ao item 09 da NGB 10/98, que exige a cobrança de vagas no interior
do lote: Deliberou-se que será proposta alteração do Decreto n. 33.740/12 com vistas
a isentar alguns lotes de vagas desde que previstos os parâmetros a sereº-!. \ ~
aplicados. O assunto será posteriormente encaminhado ao CPCO~ para anuênci~

2.2.2: Processo Administrativo: :29.005.059/2015, Interessado: ._ANGE~~ B. ,DE '.l
OLIVEIRA, Endereço: QN 19 conjunto 02 lotes 09, 10 e 11, Reglao Admlll1stratIvn~'\'
RIACHO FUNDO lI, Assunto: verificação da existência de norma e planta registradV
do lote, pois esses dados não foram encontrados na mapoteca da SEGETH: Ficam {
sobrestados todos os ro' etos onde deve ser a licada a URB 6/07 até ue a ~
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SUGEST faça o levantamento de todo normativo aplicável na região do Riacho
Fundo 11- 4"etapa. Restaram deliberados, então, todos os processos listados na pauta.
A ata foi aprovada à unanimidade. Em seguida, atentou-se ao item 4: Encerramento: A
5" Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial foi encerrada pela sua Presidente, Adryani
Lobo, 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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ADRY IFERNANDESLOBO
Pr . 'dente do Comitê
Subsecretária da CAP

In J) ./"\~oGÚ~
CLÁUD~ ~~O CAVALCANTE

Subsecretária d Gestão Urbana

JJ..cU.ofW:J.-- h p~
JOÃO-E. M. ANTAS MARIANA A. DE PAULA
Diretor da Área I - CAP ~. tora ~a Ár II - C P
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\ RICARDP. NHA I íR~~DO ~r~
Diretor de Projet~s ~etI teresse Público e Assessor Especial -
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