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93 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 trigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e
dezesseis, na sala de reuniões do 2° andar do Edificio Sede da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação - SEGETH, foi aberta a 93 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 11: 2.1.1: Processo Administrativo:
132.000.840/1999, Interessado: DARCI TEIXEIRA TOLEDO, Endereço: Avenida das
Araucárias nO1395, Região Administrativa: ÁGUAS CLARAS, Assunto: verificação
do coeficiente de aproveitamento a ser considerado na análise do projeto de posto de
lavagem e lubrificação. O Art. 73, S 1° da LC nO 90/1998 prevê coeficiente de
aproveitamento correspondente a cinco décimos para lotes ocupados por postos de
abastecimento de combustível, independentemente de sua localização. Entretanto, o
PDOT 2012 prevê para a Avenida das Araucárias, coeficiente básico de 1,2 e máximo
de 2; 2.2: DIRETORIA DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL:
2.2.1: Processo administrativo: 429.000.245/2016, Interessado: Governo do DF,
Endereço: Quadra 19 Área Especial Setor Tradicional - Brazlândia - DF, Assunto:
Dúvidas quanto a norma aplicável para análise; 2.3: COORDENACÃO DE
URBANISMO: 2.3.1: Interessado: Base Administrativa do Quartel General do Exército
- B ADM QGEX, Endereço: Ligação entre a SQN 305 e o SMU - Brasília! RA - I
(Oficio n° 261/2016 - COLIC/RA 1(998.000.856/2016), Assunto: Projeto de ciclovia-
Foi encaminhado oficio à CAP, em 18/07/2016, pela Administração Regional de
Brasília com proposta de ciclovia apresentada pelo Exército ligando a SQN 305 ao Setor
Militar Urbano - SMU. Em reunião prévia entre técnicos da COURB e da SUPLAN,
foram identificadas incompatibilidades entre a proposta apresentada e o projeto "Pedala
Brasília". Questiona-se se o interessado poderá apresentar projeto independente para
ciclovia na área citada ou se o projeto será desenvolvido no âmbito do Governo daí
Distrito Federal. Em caso positivo, indaga-se as diretrizes a serem obedecidas; 2.3.2:
Interessada: Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), Endereço: Edificio Sede da "SQ.
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) - Setor de Embaixadas Lote 43, Assunto: Y'
Estacionamento Público - Via EN-08 - Oficio n° 207/2016 - DG/SEC/MPM--./
(998.000.639/2016). Foi encaminhado Oficio à CAP, em 18/07/2016, pel~
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estacionamento e plantio de grama na área pública entre o lote e a via EN-08. Por se
tratar de área tombada, este projeto foi encaminhado a esta Secretaria para análise e
aprovação. Questiona-se a existência de projeto elaborado ou em elaboração para a área.
Tendo em vista o desenvolvimento de projeto de requalificação dos estacionamentos do
Setor de Embaixadas Norte, em elaboração pela SUPLAN, questiona-se a possibilidade
de inclusão da área citada ao projeto em desenvolvimento. Caso não seja possível,
indaga-se quais diretrizes deverão ser seguidas pelo interessado; 2.3.3: Interessada:
Administração Regional de Águas Claras - RA - XX, Endereço: Praça Estação
Arniqueiras, Assunto: Estacionamento Público - Praça Estação Arniqueiras - Oficio nO
500/2016 - GAB/RAXX (998.000.644/2016). Foi encaminhado Oficio à CAP, em
14/0612016, pela Administração Regional de Águas Claras solicitando "que seja revisto
e submetido à aprovação, oprojeto original da Praça Estação Arniqueiras (plantas em
anexo), tendo em vista que conforme abaixo-assinado e demanda da comunidade, o
projeto preliminar foi alterado sem consulta pública, com redução de 63 (sessenta e
três) vagas de estacionamento, contribuindo para a implantação de quiosques e
vendedores ambulantes irregulares, não refletindo a necessidade atual da região". O
documento não informa a autoria das propostas apresentadas e, portanto, questiona-se,
primeiramente, a existência de projeto elaborado pela Pasta para a área em comento.
Outro aspecto que precisa ser esclarecido é a possibilidade de ocupação de parte da praça
com estacionamento. Conforme PDL, em seu art. 109: "Art. 109. As áreas de uso comum
do povo destinadas a praças públicas, com registro cartorial, não poderão ter a sua
área bruta reduzida". 2.3.4: Interessada: TERRACAP, Endereço: Trecho 1 do Setor
Habitacional Vicente Pires, Assunto: alteração de sistema viário aprovado no Projeto de
Urbanismo de Regularização - URB-RP 068/2013, referente ao Trecho 1 do Setor
Habitacional Vicente Pires - Oficio nO454/2016 - DITEC (998.000.749/2016). Foi
encaminhado oficio à CAP, em 07/07/2016, pela Companhia Imobiliária de Brasília-
TERRACAP solicitando alteração do projeto urbanístico do Trecho I do SHVP, que,
atualmente, se encontra depositado em cartório para efeito de registro. A alteração
solicitada consiste na redução das faixas de rolamento da Via 01, que teve parte
duplicada no projeto citado. Atualmente, as faixas de rolamento estão planejadas com
3,50m (três metros e cinquenta centímetros) de largura, conforme determina o Decreto
33.741/2012, e a TERRACAP solicita a redução para 3,00m (três metros) para cada
faixa e supressão do canteiro central de 1,00m (um metro). Tendo em vista diretrizesM f\{
DIUR 02/2015, emitidas pela extinta Subsecretaria de Unidades de Planejamento - \J
SUTER e a revisão das normas de sistema viário, sob a responsabilidade da SUPLAN, ':tQ.
questiona-se a pertinência do pleito. 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. OS ~
TRABALHOS FORAM INICIADOS com o Item 1 e subitens. Verificou-se V
presença dos Representantes indicados na Portaria n. 53/2016-SEGETH, além da srt)

Helena Zanella, Chefe de Gah;nete.~ve{m 72"::° ett~res ~
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controvérsias, os analistas da CAP, sra. Tereza da Costa F. Lodder - Coordenadora de
Urbanismo, 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, sr.
Vitor Recondo Freire - Diretor de Parcelamento de Áreas Públicas e o Assessor Especial
Wander T. Júnior, que a ata redige. Passou-se à deliberação do item 2.1.1: Processo
Administrativo: 132.000.840/1999, Interessado: DARCI TEIXEIRA TOLEDO: Em
relação ao coeficiente de aproveitamento a ser considerado na análise do projeto, ª
Subsecretária de Gestão Urbana, Cláudia Varizo, informa que o entendimento que
vem sendo adotado naquela Subsecretaria é que, em caso de conflito entre o PDOT
e o PDL, prevalecem os coeficientes de aproveitamento previstos no primeiro.
Logo, nesse caso específico, o coeficiente de aproveitamento a ser adotado no caso
concreto é o previsto na Lei Complementar n. 803/09 e alterações introduzidas pela
Lei Complementar n. 854/12 (PDOT). Deliberado o único processo da Diretoria -
Área 11, passou-se ao item 2.2.1: Processo administrativo: 429.000.245/2016,
Interessado: Governo do DF: O processo será enviado à Coordenação de Urbanismo
- COURB para análise. 2.3.3: Interessada: Administração Regional de Águas Claras-
RA - XX, Endereco: Praça Estação Amiqueiras, Assunto: Estacionamento Público -
Praça Estação Amiqueiras: Após deliberação, concluiu-se que o espaço em questão
consubstancia-se em praça, logo é de uso comum do povo. Nesse sentido, com base
no artigo 109 do PDL de Taguatinga, "as áreas de uso comum do povo destinadas
a pracas públicas, com registro cartorial, não poderão ter sua área bruta
reduzida". A proposta de criação de estacionamento somente poderá ser aceita se
ficar garantida a permeabilidade mediante uso de material adequado, não
representando reducão da área bruta e desde que localizado nos limites da praça,
garantindo-se, ainda, a arborização a fim de que haja harmonia com o espaço. A
criação de estacionamento em área pública e nos moldes propostos encontra
amparo no Decreto n. 33.741/2012, capítulo IV, no entanto há de destacar a
imperiosa necessidade de priorização da circulação de pedestre no local, consoante
art. 43, parágrafo único, do Deçreto alhures, com a devida acessibilidade a todos
os locais da praça e, principalmente, com a integração da praça à estação
Arniqueiras do Metrô. O calçamento para a circulação de pedestre também deverá~
ser harmonizado ao ambiente com a arborização (art. 49 do Decreto n.~
33.741/2012). Não obstante, os calçamentos deverão ser continuos à delimitação da vL
praça. 2.3.4: Interessada: TERRACAP, Endereco: Trecho I do Setor Habitacional tr
Vicente Pires, Assunto: alteração de sistema viário aprovado no Projeto de Urbanismo \ \.~
de Regularização - URB-RP 068/2013, referente ao Trecho 1 do Setor Habitacional Y
Vicente Pires: o Trecho 1 do Setor Habitacional Vicente Pires foi a rovado el
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN

, o re, "tivo ro'do d", olad,.a Aoa rovado or Dyreto. A doe ;;: 5""~o(;J!
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encontra depositada em cartório aguardando o registro, o que impossibilita toda e
qualquer modificação do projeto solicitada pela comunidade. 2.3.1: Interessado:
Base Administrativa do Quartel General do Exército - B ADM QGEX, Endereço:
Ligação entre a SQN 305 e o SMU - Brasília! RA - I (Oficio nO261/2016 - COLICIRA
I (998.000.856/2016), Assunto: Projeto de ciclovia: Deliberou-se que o projeto
proposto será encaminhado à Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano
para emissão das diretrizes para desenvolvimento do projeto cicloviário pelo
interessado. 2.3.2: Interessada: Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
Endereço: Edificio Sede da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) - Setor de
Embaixadas Lote 43, Assunto: Estacionamento Público - Via EN-08:Deliberou-se pela
autuação da documentação referente ao pleito e encaminhamento à Subsecretaria
de Política e Planejamento Urbano para conhecimento, análise de mérito e, se for
o caso, emissão de diretrizes. Em razão do avançado horário, passou-se ao item 4:
Encerramento: A 9a 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 CAP.
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RICARDO NO~1mA
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