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1 Às quatorze horas e trinta minutos do dia de setembro do ano de dois mil &dezoito, 

— 2 no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edificio Sede da SEGETH, -foi 

3 aberta a 39' Reuniào da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanística de 

4 Brasília — PPCUB, pelo Subsecretário dc Políticas e Planejamento Urbano — SUPLAN, da 

5 Secretaria de Gestão do Território c Habitação — SEGETH, Vicente Correia Lima Neto, que 

6 contou com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho — GT da SUPLAN, instituído por 

7 meio das Portarias n°  15, de 23/02/2016 e n°112, de 21/08/2018, bem como de representantes 

8 da sociedade civil advindos do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito 

9 Federal — CONPLAN e do Conselho Consultivo, de Preservação e Planejamento Territorial 

10 Metropolitano — CCPPTM, instituída pormcicrdas Portarias n° 59, de 30/07/2016 c n°119, de 

11 29/08/2018, para deliberar os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita:l. Ordem do dia: 

12 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2.-Infm mus, 1.3-:-Designações de representantes CT PPCUB por 

13 meio de Portaria n° 119, DODF n° 166, de 30/08/2018; 1.4. Discussão do Titulo VI - Dos 

14 Instrumentos de Preservação, Planejamento c Desenvolvimento Urbano do PLC; 1.5. Início da 

15 discussão sobre as Planilhas PURP das UP da TP1 — Eixo Monumental. 2. Assuntos Gerais. 3. 

16 Encerramento. Passou imediatamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos:  

17 Saudou a todos. Seguiu ao Item 1.2. Informes: Informou que Secretario de Estado da Secretaria 

18 de Gestão do Território e Habitação — SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade está 

19 representando o governador em um evento na Turquia, e que o Secretario Adjunto, Luiz Otavio 

20 Alves Rodrigues coordenará esta reunião, tão logo se libere de outro compromisso. Deu 

21 continuidade ao Item 1.3. Designações de representantes CT PPCUB por meio de Portaria n° 

22 119, DODF n° 166, de 30/08/2018: Informou sobre a recomposição de representantes desta 

23 Câmara Técnica por meio de Portaria n°119, de 29/08/2018, assim constituída: Thiago Teixeira 

24 de Andrade e Luiz Otavio Alves Rodrigues, da SEGETH; Beatriz Coroa do Couto e Renato 

29 Schattan da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal - SECULT; Adriana Marques 

26 Seixas e Josmar Fernandes da Costa Junior da Secretaria de Estado das Cidades do Distrito 

27 Federal — SEC1D; Marise Pereira da Encarnação de Medeiros e Ana Tourinho Cavalcante Vale 
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28 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços-Públicos - SINESP; Bruna Maria Peres 
44., _ . • r• :-... -. - • .. • .. 

. 29 Pinheiro da Silva e FraticisCaM Chagas Leitão' daAgência defiscalização do Distrito Federal . 
coo -e. _. 
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32 Markiewicz da Associação ide. Empresar. do ',Mercado Imobiliário do Distrito Federal - . . • 
4 • .--le .-,•;- , , _ 1 

1 
33 ADEMI/DF; João Gilberto dc Carvalho Accioly e Dionyzio Antonio Martins Klavdianos do _ 

e a w  34 Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal,- SINDUSCON/DF; Carolina' • 1 • 
°Lr.' a. . 

35 Baima Cavalcanti e Cêlio Da Costa Melis Júnior do Instituto de Arquitetos do Brasil - IA13/13F; 
_ _ 1•• • - ~41—  -Sel. —e 

36 Janine Malta Massuda r-Leonardo Henrique - Mundim -Moraes Oliveira da Ordem--dos 

37 Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Distrito Federal - OAB/DF; Gabriela de S01172 

38 Tenorio e Valéria Arruda de Castro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito 

39 Federal - CAU/DF; Kim Parente Currlin Perpètucíe Iniing Martins Silveira do Conselho 

- — 40 Regional de Engenharia e Agronomia r.  CREA/DF; Glauco Oliveira Santana e Mateus Leandro :  

41 de Oliveira da Federação do Comércio de'Bens,-Serieiços• -e-Turismo do Distrito Federal - - 

42 FECOMERCIO/DF,-Romina-Faur Gapparelli e Crietiano-Seusa Nascimento do-Movimento- - 
43 Urbanistas por Brasília; Renato Matos Bittencourt do Sindicato e Organização de Cooperativas 

- 
44 do Distrito Federal - OCDF; Janaina Domingos Vieira e Jose Jandson Queiroz da Sociedade 

45 Civihcom notório saber nas políticas transversais do' DF; Sigefredo Vasconcelos e Nilvan 

46 Vitorino de Abreu do Fórum das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal e 

47 Entorno - AHEJE/DF; Jacqueline Castro de Abreu e Pérsio Marco Antonio Davison da • 

48 Associação Civil Rodas da Paz. Destacou, também, sobre 6 Grupo de Trabalho recomposto por 

49 meio da Portaria n° 112, de 21/08. Passou-ao Item 1.5. Início da discussão sobre as Planilhas  

50 PURP das UP da TP I - Eixo Monumental: Informou que na reunião passada foram esgotados 

51 o título 1 ao IV, e que o do titulo V - Diretrizes Gerais dos Territórios de Preservação, que é o 

52 zoneamento, será retomado na medida que avançarmos no Titulo VI, que trata 6 dos 

53 dispositivos de Uso e Ocugção-do Solo, e qiie a Sinte-se diágb está na planilha de preservação 

54 dos parâmetros de urbanização e preservação, que são as planilhas de Parâmetros Urbanísticos 

55 e de Preservação - PURP. Iniciou a leitura do Titulo VI, que trata dos instrumentos de 

56 preservação, planejamento e desenvolvimento urbano. O capitulo I trata do Uso e Ocupação 

57 do Solo, a Seção I trata dos Instrumentos de Controle Urbanístico. Artigo 60, a Planilha de 

e \N. 
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58 Parâmetros Urbanísticos de Preservação - PURP, é o instrumento de controle urbanístico de 

59 preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. §1° A PURP consolida o regime urbanístico 

60 e as orientaç'ões para assegurar a manutenção dos atributos de configuração do Conjunto 

61 Urbanístico de Brasília. §2° Cada PURP corresponde a uma Unidade de Preservação, subc'trea 

62 de um Território de Preservação, contendo os dispositivos de controle urbanístico e de 

63 preservação para aquela unidade. O representante da Federação do Comércio de Bens, 

64 Serviços e Turismo do Distrito Federal- FECOMÉRCIO/DF, Mateus Leandro de Oliveira, 

65 destacou a compatibilização desses capítulos com inovaçôes do Código de Obras e Edificações 

66 - COE e da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS que, também, abarcam alguns conceitos, 

67 e se estão bem alinhados ou podem, ainda, ser encontradas divergências de conceitos ou 

68 terminologias. Observou que é para garantir segurança jurídica de não ter nenhum desacordo 

69 entre esses três textos. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu que na LUOS 

70 houve um processo de compatibilização com o COE, e que o PPCUB está compatível com a 

71 LUOS. Na sequencia retomou a leitura do Artigo 61: A PURP é estruturada em três partes: 1- 

72 valor patrimonial; que-  contempla o patrimônio cultural, indicando os bens efetivamente- 

73 tombados e os exemplares isolados ou conjuntos com valor patrimonial a serem inventariados 

74 pelo órgão responsável pelo património cultural. II - Dispositivos de uso e ocupação do solo, 

75 que abrangem: alínea a. os regimes de usos e atividades; alínea b. os dispositivos de controle 

76 morfológico. Inciso - Dispositivos de parcelamento e qualificação urbana, que estabelecem: 

77 alínea a. os instrumentos urbanísticos aplicáveis; alínea b. as áreas passíveis de parcelamento 

78 e suas alterações; desdobro e remembramento; e dimensões mínimas e máximas de lotes para 

79 cada caso; alínea c. as diretrizes gerais para os espaços públicos, no que se refere ao 

80 paisagismo, ao mobiliário urbano e ao sistema viário; e alínea d as diretrizes e recomendações 

81 para os planos e projetos. §1°. A PURP apresenta os componentes para salvaguarda, 

82 preservação e gestão, nos termos dos artigos 20 a 23 desta Lei Complementar. §2°. Para o 

83 Território de Preservação II, integra a PURP o Anexo XI - Tabela de Usos e Atividades por 

84 Unidade de Uso e Ocupação do Solo. A Diretora da Diretoria de Preservação - 

85 DIPRE/SUPLAN, Lídia Adjuto Botelho, apontou que o Território de Preservação 11 é um 

86 território que compreende: Vila Planalto, Candangolandia e Vila Telebrasilia, por isso da razão 

87 do §2° desse artigo, do Anexo XI, tabela de uso e atividade e que tem no caso especifico da 
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88 Candangolandia será explicada posteriorrnente. O Senhor Vicente Correia Lima pIeto 

89 relembrou que o regime de uso da Vila Telebrasilia, da Candangolândia e da Vila Planalto não 

90 seguem a metodologia do regime de uso padrão do PPCUB. Prosseguiu: Seção..11.,dos 

91 Dispositivos de Uso e Ocupação do Solo. Artigo 62. Os dispositivos de controle urbanístico 
 

92 estabelecidos na PURP compreendem os seguintes parâmetros de ocupação do solo: Inciso I- 

93 coeficiente de aproveitamento (CA): índice que multiplicado pela área do lote ou projeção 

94 define seu potencial construtivo. 11 - taxa de ocupação (TO): percentual da área do lote ou - 

95 projeção que indica a projeção da edificação em relação ao terreno; Inciso III - altura da 

96 edificação (h): medida vertical máxima permitida para urna edificação, contada a partir do 

97 ponto definido como cota de soleira, à exceção dos casos estabelecidos nas PURP; Inciso IV - 

98 afastamento (40: distância mínima que a edificação deve manter dos limites do lote ou 

99 projeção; V - taxa de permeabilidade (TI'): o percentual mínimo da área do lote que deve ser 

100 mantido obrigatoriamente permeável e com cobertura vegetal. VI - percentual de ocupação de 

101 referência de setor — POSt: percentual de referência da ocupação de setores integrantes da 

102- escala bucólica, obtido a partir da-simulação da ocupação de todos os lotes-que constituem-o-- 

103 setor, por meio da relação entre suas taxas de ocupação, tomadas em conjunto, e o polígono 

104 do setor, que inclui suas áreas públicas. O representante da Agência de Fiscalização do Distrito 

105 Federal — AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, sugeriu acrescentar a palavra máxima no 

106 texto do Inciso II: taxa de ocupação (TO): percentual da área do lote ou projeção que indica a 

107 projeção "máxima" da edificação em relação ao terreno. Foi anunciada a presença do Secretário 

108 Adjunto da SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues, e passou a coordenar os trabalhos desta 

109 Câmara Técnica. Sugeriu que fosse utilizado a definição utilizada na LUOS. A servidora da 

110 Diretoria de Preservação — DIPRE/SUPLAN, Scylla Setsuko Guimarães W. Mazzoni, 

111 complementou que essa foi uma sugestão de texto porque o PPCUB é muito especifico e 

112 existem taxas de ocupações diferentes no mesmo lote, e que algumas situações não fariam 

113 sentido. Com  relação ao Projeto de Lei estar afinado com o COE, explicou que trouxeram 

114 algumas definições e alinhamentos naquilo que cabe, porque o PPCUB, é muito especifico e as 

115 vezes não dá muito certo com as definições que já existem na LUOS. O Senhor Vicente 

116 Correia Lima Neto deu continuidade a leitura: §10  Quando da incidência de Outorga Onerosa 

117 do Direito de Construir — OD1R, o coeficiente de aproveitamento, mencionado no inciso 1, é 

. • 
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118 classificado em: a. coeficiente de aproveitamento básico (CAbás): corresponde ao potencial 

119 construtivo definido para o lote ou projeção, outorgado de forma não onerosa; b. coeficiente 

120 de aproveitamento máximo (CAincix): representa o limite máximo edificável do lote ou 

121 projeção, devendo a diferença entre os coeficientes máximo e básico ser outorgada de forma 

122 onerosa §2° O número de pavimentos é definido nas PURP, quando for o caso, em conjunto 

123 com a altura da edificaç'ão, definida no inciso III §3° As áreas em subsolo podem apresentar- 

124 se em um ou mais níveis, de acordo com as normativos vigentes. §4° Os parâmetros definidos 

125 nos incisos VI e VII são referências limites para a ocupação, no âmbito das Operações Urbanas 

126 Consorciadas, é bom colocar aqui em extenso... (OUC) para os setores SMI e SCES, Setor de 

127 Mansões Isoladas e Setor de Clubes Esportivo Sul - Trecho 3, conforme indicado nas PURP. 

128 §5° O padrão volumétrico. O representante da Companhia Imobiliária de Brasília - 

129 TERRACAP, Giuliano Magalhães Penatti, se o local se trata do Setor de Garagens Oficiais. 

130 Ressaltou que o lugar tem opção de operação urbana consorciada, e é um setor totalmente 

131 subutilizado e degradado que merece atenção. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto 

- 132 respondeu que não há o POST e PST, nem parâmetrorde-referência, -e que os-parâmetros de- 

133 referência só foram calculados para esses dois setores. Informou que o assunto deverá ser 

134 retomado quando forem feitas as discussões .sobre operações urbanas dentro do Conjunto 

135 Urbano Tombado. Continuou: §5° O padrão volumétrico e a forma de ocupação são 

136 assegurados pela combinação dos parâmetros de altura da edificação, pela taxa de ocupação 

137 e pelos afastamentos. §6°A taxa de permeabilidade de que trata o inciso V pode ser atendida 

138 parcialmente por meio da instalação de sistema de infiltração artificial nos termos da 

139 legislação especifica. Art. 64. As áreas de construção cobertas e situadas no interior do lote 

140 ou projeção são computadas no coeficiente de aproveitamento. §I° Excetuam-se do caput as 

141 seguintes áreas e elementos construtivos: 1- vagas de veículos, na forma disciplinada no art. 

142 66; II - galeria obrigatória voltada para logradouro público; Inciso III - elementos de 

143 proteção de fachadas, instalações técnicas e outros elementos construtivos regulados pelo 

144 COE-DF; IV-pilotis de projeção, quando obrigatório. §2°A exceção prevista no inciso Ido § 

145 I° não se aplica a edifício-garagem habitações unifamiliares e multifamiliares, em tipologia 

146 de casas. §3° É vedada a oferta de vagas acima da cota de soleira em projeção com exigência 

147 de pilotis. Acho que é a primeira vez que a gente fala sobre o código, né? Eu acho que aqui. 
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- -148 Pilotis de projeção quando obrigatório. §2°A exceção prevista no inciso/do § não se aplica 

149 a edificio-garagem e a habitações unifamiliares e mui! (familiares,  em tipologia de casas. §3 0  

150 É vedada a oferta de vagas acima da cota de soleira em projeção com exigência de pilotis. Art 

151 65. A cota de soleira consiste na cota ou nível altimétrico do lote ou projeção, medida no perfil 

152 natural do terreno, a partir da qual se mede a altura da edificação, abaixo da qual se considera 

153 subsolo. §I° São critérios para definição da cota de soleira de lotes e projeções: Inciso 1 - 

ISA ponto médio da edificação, correspondente à cota altimétrica do perfil natural do terreno 

155 medida no ponto médio da edificação; ou inciso II - cota altimétrica média do lote, resultante 

156 do somatório das cotas altimétricas dos vértices ou pontos notáveis do lote ou projeção, 

157 dividido pelo número de vértices, sendo que nos casos em que não existam vértices utiliza-se a 

158 média das cotas altimétricas mais alta e mais baixa do lote ou projeção; ou ponto médio da 

159 testa.  da frontal, correspondente à cota altimétrica medida no meio da testada frontal do lote ou 

160 projeção. O Senhor Secretario Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues destacou que a LUOS 

161 apresenta quatro possibilidades de cota, e que no PLC estão sendo colocadas três. O 

4.62-- representante do Sindicato -da Indústria da Construção Civil • do - Distrito • Federal---•• - 

163 SINDUSCON/DF, João Gilberto de Carvalho Aceioly, lembrou que a quarta se trata da 

164 alternativa de o interessado poder apresentar e a Secretaria analisar. O Senhor Giuliano 

165 Magalhães Penatti destacou algumas situações das cotas de soleira do Noroeste, e que de 

166 tempos em tempos a Central de Aprovação de Projetos - CAP consulta a TERRACAP pedindo 

167 anuência para alteração das cotas de soleira. Complementou que isso ocorre porque tem muitas 

168 projeções que acontecem perpendiculares as curvas de nível e que acontecem muitos 

169 problemas, principalmente em função do sistema viário projetado, ficando, por vezes, inviável 

170 a sua execução. O Senhor Vicente Correia Lima Neto retornou ao § 2° do texto para ver se 

171 esta contemplado a questão das cotas de soleira: para lotes ou projeções que apresentem uma 

172 das dimensões superiores a 50 metros devem ser definidas três cotas de soleira, considerada a 

173 maior dimensão. A Senhora Lídia Adjuto Botelho ressaltou que é cm função dos lotes do Setor 

174 de Clubes das 600 SGA serem muito grandes. A representante do Conselho de Arquitetura e 

175 Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF, Gabriela de Souza Tenorio, questionou sobre a 

176 definição de galeria obrigatória voltada para logradouro público e onde se encaixa. Apontou 

177 que não está explícito como os térreos das edificações vão se localizar c se relacionar com o 

f 
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178 exterior. Ao que Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu que as diretrizes do espaço 

179 público foram discutidas e finalizadas na reunião passada, porém, acredita que a questão da 

180 fachada ativa não está contemplada, de forma clara, no Capítulo III dos espaços públicos. O 

181 Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues completou que pode constar na 

182 questão do uso misto, porém, a questão da fachada ativa, especialmente na escala gregária, não 

183 é espaço publico, mas é de fato um parâmetro de uso e ocupação para o lote. Observou que na 

184 LUOS e em alguns casos é dada condição de que em um determinado tipo de lote tenha que 

185 fazer a fachada ativa e há parametrização de como isso deve acontecer, e sugeriu trazer para os 

186 casos da zona central essa possibilidade. A Senhora Lídia Adjuto Botelho destacou que nas 

187 planilhas serão tratadas as preocupações especificas de cada área quanto a definição de usos 

188 obrigatórios no térreo, subsolo e cobertura. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 

189 apontou que na LUOS foram utilizados pavimentos de garagem, uma vez que quando se coloca 

190 apenas vaga de veículos, a circulação dos veículos não entra no coeficiente, e entende-se que é 

191 só a área, Senhor Vicente Correia Lima Neto retomou a leitura do texto com o §3° o órgão 

192 responsável pela -aprovação de projeto de arquitetura deve fornecer a cota altimétrica do ponto 

193 definido como cota de soleira para cada lote ou projeção, medida no perfil natural do terreno 

194 de acordo com as curvas de nível das plantas S1CAD e SIRGAS em escala cadastral. §4° 

195 quando da definição de que trata o §2°, o órgão responsável pela aprovação de projeto de 

196 arquitetura deve observar as plantas cadastrais, croquis de cotas verticais e croquis de 

197 locação, do parcelamento que contemplem as cotas de soleiras definidas previamente para as 

198 edificações, bem como o conjunto edificado na área objeto do projeto de arquitetura. §5° Pode 

199 ser utilizado levantamento topográfico ou outro método para obtenção da medida do perfil 

200 natural do terreno nas áreas não contempladas pelas plantas SICAD/SIRGAS em escala 

201 cadastraL Destacou que a remissão do §4° é basicamente por ter plantas com cota de soleira, e 

202 nesses casos, devem-se observar a planta, e na falta, o perfil dos vizinhos para identificação da 

203 sua cota. Subseção L Do regime de uso e atividades. O regime do uso e atividades para os lotes 

204 e projeções abrangidos por esta Lei Complementar é indicado na FUI?!'. §10  A definição do 

205 regime de uso e ocupação observa a Tabela de Classificação de Usos e Atividades Urbanas e 

206 Rurais do Distrito FederaL §2°. O regime de uso definido para os lotes e projeções são 

207 extensivos à toda unidade imobiliária. §3°. Excetuam-se do disposto no §2° as unidades 
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208 imobiliárias destinadas ao uso habitacional coletivo localizadas no Território de Preservação 

209 2. O Senhor Mateus Leandro de Oliveira solicitou esclarecimento com relação e exceção 

210 apenas ao Território de Preservação 2 das Superquadras, ou seja, o regime de uso definido para 

211 os lotes não seria extensivo a toda unidade imobiliária. O Senhor Secretário Adjunto Luiz 

212 Otavio Alves Rodrigues explicou que não vê essa possibilidade, e que o §2° está sobrando. 

213 Senhor Vicente Correia Lima Neto colocou uma observação para retirada do parágrafo, c que 

214 confirmaria ou não a retirada posteriormente. Esclareceu a importância do 1°, que faz a remissão 

215 a tabela, e o 4°, pois é uma regra bastante presente nas PURPS, que é a questão do uso 

216 obrigatório e atividades complementares. Complementou que nos casos especificados na PURP 

217 quando definir atividade complementar está condicionada à existência de atividade obrigatória 

218 no lote ou projeção. O Senhor Mateus Leandro de Oliveira questionou se a PURP vai definir 

219 os percentuais ou se o seu objetivo não é fixar. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto 

220 respondeu que não se trata de fixar percentual, mas ao menos a atividade. Destacou que a 

221 exceção está sendo para o Setor de Recreações Públicas Norte — SRPN em função do Projeto 

222 de Lei do Arenanex, que foi incorporado os parâmetros em termos de uso e ocupação para 

223 dentro do PPCUB. Acrescentou que só conseguem aplicar o instrumento para os lotes vagos, 

224 e não para o que está edificado. Deu continuidade a leitura do artigo 66 O regime de usos e 

225 atividades para as unidades imobiliárias integrantes do Território de Preservação II observa 

226 a seguinte classificação: 1 RES: onde o uso residencial é obrigatório, sendo facultado o uso 

227 não residencial simultâneo, e que apresenta 4 subcategorias: alínea a. Residencial I - RES I 

228 — unidades imobiliárias localizadas ao longo do sistema viário local, onde é obrigatório o uso 

229 residencial, na categoria habitaç'ão unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não 

230 residencial com atividade econômica realizada no âmbito doméstico, não sendo autorizado o 

231 acesso independente e a veiculação de publicidade nas fachadas ou limites do lote. RES 2 — 

232 unidades imobiliárias localizadas ao longo de vias secundárias e de conexão entre conjuntos 

233 e quadras, ou em centralidades do parcelamento urbano, onde é obrigatório o uso residencial, 

234 na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não residencial 

235 exclusivamente no pavimento térreo, neste caso é permitido o acesso diretamente aberto para 

236 a rua e independente da habitação. O RES3 - localiza-se ao longo de vias arteriais, onde é 

237 obrigatório o uso residencial, na categoria habitação, unifamiliar ou multifamiliar, sendo 
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238 facultado, simultaneamente, o uso não residencial exclusivamente no pavimento térreo, neste 

239 caso é permitido o acesso diretamente aberto para a rua e independente da habitação. RES 4 

240 — unidades imobiliárias localizadas ao longo de vias secundárias e de conexão entre conjuntos 

241 e quadras, onde é obitátário o uso residencial, na categoria habitação, unifamiliar ou 

242 mullifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso titio residencial exclusivamente no 

243 pavimento térreo, neste caso é permitido o acesso diretamente aberto para a rua e 

244 independente da habitação. O Senhor Mateus Leandro de Oliveira questionou se ê possível 

245 criar uma uniforrnidade na nomenclatura com a LUOS, pois pareceu semelhante a questão dos 

246 usos. A Senhora Lídia Adjuto Botelho explicou que foi adotada outra nomenclatura, porque o 

247 PDL da Candangolândia já estabelecia os LO, LI, L2 como era nos PDLs da VilaTelebrasilia 

248 c Vila Planalto, que tinham as quadras com nomenclaturas como: QRO, QRO I, e se fossem 

249 estabelecidas os RO ou R como era na LUOS conflitaria com o endereço. O Senhor Mateus 

250 Leandro de Oliveira concordou com a metodologia utilizada, e solicitou avaliar a 

251 possibilidade de se criar conèeitos que são permeáveis a toda a legislação. O Senhor Secretário 

252 Adjunto Luiz Otavio Alves7Rodrigues-indagou sobre a divisão das RES em 1,2 c 3 não apenas 

253 em relação a possibilidade de uso, mas também, em relação a localização, e questionou qual a 

254 vantagem dessa diferenciação em relação a localização, uma vez que maneado no Código e 

255 especializado na localização específica. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly sugeriu 

256 juntar o RES 4 com o RES 3. Ao que o Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves 

257 Rodrigues concordou uma vez que são exatamente iguais, ou seja, se diferenciam pelo tipo 

258 característica da atividade, e não pela localização que é espacializada no mapa. Senhor Vicente 

259 Correia Lima Neto complementou que só o uso seria vinculado, e a caracterização iria para o 

260 documento técnico. Ao que o Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

261 ressaltou que o mapa já seria o documento suficiente para indicar a localização. Após debate, a 

262 Senhora Lídia Adjuto Botelho destacou que a metodologia e a visão em relação ao Plano de 

263 Preservação se difere daquela estabelecida na LUOS, mas que devemos tentar compatibilizá- 

264 la, na medida do possível. O Senhor Vicente Correia Lima Neto prosseguiu a leitura: 

265 CSIINST, onde são submetidos simultaneamente ou não o uso comercial, prestação de serviço, 

266 institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial, o INST. Onde é permitido 

267 exclusivamente o uso institucional público ou privado, e o EPC onde são desenvolvidas 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
39a Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
- PPCUB — 03/09/2018 

268 atividades inerentes às políticas públicas setoriais, constituindo lote de propriedade do Poder 

269 Público que abriguem de forma simultânea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários. 

270 §I° As atividades permitidas para cada categoria de uso estão definidas no Anexo X1 tabela 

271 de usos e atividades, e especificadas por uso comercial, prestação de serviço, institucional, 

272 industrial e residencial. §2°,4 tabela referida no caput, as atividades são detalhadas até o nível 

273 de subclasse em conformidade com a hierarquia estabelecida na Classcação Nacional de 

274 Atividades Econômicas (CNAE). §3°Á tabela referida no caput deve ser atualizada pelo gestor 

275 de planejamento territorial e urbano, apreciada pelo CONPLAN e aprovada por Decreto do 

276 Poder Executivo sempre que a CNAE for alterada. Apontou que há um erro, pois, uma vez que 

277 não há caput, não faz remissão no caput à tabela XI, e toda vez que houver alteração ou 

228 atualização da CNAE, independente da atualização ou não da tabela de atividades, faria 

279 autorização quase automática, dependendo do Poder Executivo e da tabela de uso. O Senhor 

280 Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu redação unindo o parágrafo terceiro 

281 e quarto, sendo único para utilização do Anexo XI, tabela de uso e atividades aplicam-se 

282 subsidiariamente as-notas explicativas da CNAE, subclasses versão 2.2 oficialmente editada 

283 pela Comissão Nacional de Classificação ou versão superveniente no caso de atualização. 

284 Complementou que tem um instrumento que estabelece a maneira como a tabela de uso e 

285 atividades é revisado, e que havendo alteração da tabela de atividades, tem a possibilidade de 

286 fazer alteração no anexo do PPCUB por Decreto, e não por Lei.0 Senhor Vicente Correia 

287 Lima Neto deu continuidade a leitura: Subseção 2 — das vagas para veículos internas ao lote 

288 ou projeção. Art. 68: A exigência e o cálculo de vagas no CUB são definidos em função da 

289 localização do lote ou projeção em relação ao transporte público de média e alta capacidade, 

290 que qualifica o seu grau de acessibilidade. §I° Considera-se transporte público de média e alta 

291 capacidade as linhas de trem, metrô, veículos leves sobre trilhos, veiculo leve sobre pneus 

292 (VLP), corredores de ônibus e vias servidas com alta densidade de linhas de transporte público 

293 coletivo por ônibus. §2° São classificados com alto grau de acessibilidade os lotes e projeções 

294 localizados: I. Inteiramente contidos a uma distância de 100m paralela ao eixo da linha de 

295 transporte público de média e alta capacidade; 2. Parcialmente contidas na área definida no 

296 Inciso I, desde que não ultrapasse a distância de 200 metros medidos, medida paralelamente 

297 ao eixo da linha de transporte público de média e alta capacidade. 3. inteiramente contidos 
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298 numa circunferência de raio de 400 metros do centro das estações e terminais de transporte 

299 público de média a alta capacidade; 4. Parcialmente contidos na área definida no Inciso III, 

300 desde que não ultrapassem uma circunferência de raio de 600m do centro das estações e 

301 terminais de transporte de média e alta capacidade. §300  eixo das linhas e os centros estações 

302 e terminais de transporte público de média e alta capacidade estão representados no Anexo 

303 XII, mapa da rede transporte para exigência de vagas. §4° O mapa de que trata o §3° deve ser 

304 atualizado por Decreto em razão da implantação e funcionamento de novas linhas do sistema 

305 de transporte de média e alta capacidade. Explicou que a lógica da exigência de vagas é 

306 relacioná-la com o sistema de transporte em áreas de alta sensibilidade. Após debate, o Senhor 

307 Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu uma rediscussão do assunto, uma 

308 vez que o desenho do Plano Piloto, de fato, não se aplica as centralidades existentes em outras 

309 cidades do Plano Piloto, e por isso, se faz importante amadurecer essa questão da relação de 

310 exigência de vagas e corredores para vereficar se faz sentido a aplicação da mesma metologia, 

311 e até mesmo as distâncias que são relativamente maiores do que em outros núcleos. O Senhor 

312 Vicente-Correia-Lima Neto destacou que as áreas centrais são áreas muito sensíveis dentro do 

313 Plano, e que não faz sentido, por exemplo, exigir vaga na W3 na beira de um corredor. Ressaltou 

314 que se faz essa correlação, se esquece da questão da infraestrutura de transporte e passa a ser 

315 uma lógica basicamente edilicia de uso, como era anteriormente Em seguida continuou a 

316 leitura. Art. 69. A área destinada para vagas de veículos de modo não oneroso no interior do 

317 lote é estabelecida pela fórmula: área de vagas é igual a área do lote vezes o coeficiente de 

318 aproveitamento máximo vezes o índice de vagas. Onde: área de vagas corresponde à área 

319 destinadas às vagas de veículos e respectivas áreas de circulação e manobra no interior do 

320 lote ou projeção de modo não oneroso. Área do lote corresponde a área do lote. Coeficiente 

321 de aproveitamento máximo corresponde ao coeficiente máximo do lote. O IYAGAS 

322 corresponde ao índice de vagas definido de acordo com o grau de acessibilidade do lote ou 

323 projeção, da seguinte forma: alínea a. 0,3 para lotes ou projeções situadas em áreas de alta 

324 acessibilidade; 0,6 para lotes ou projeções não situados em áreas de alta acessibilidade. §1°. 

325 No caso de projeções para as quais não esteja definido o coeficiente de aproveitamento nas 

326 PURP, a área destinada para vagas de veículos de modo não oneroso no interior do lote é 

327 estabelecida pela fórmula: área de vagas é igual a área construída vezes o índice de vagas, 
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328 onde Ac corresponde à Área total construída da edificação, excetuando a área destinada às 

329 vagas de veículos. §2°. Em lotes ou projeções inseridas em área de alta acessibilidade é 

330 permitida a oferta de vagas em área superior ao disposto no caput com o cômputo da área de 

331 vagas excedente como área construída. §3°. Em lotes ou projeções não inseridos em área de 

332 alta acessibilidade é permitida a oferta de vagas em área superior ao disposto no caput com o 

333 cômputo da área de vagas excedente como área construída ou pagamento em pecúnia. §4° O 

334 pagamento em pecúnia, de que trata o § 3°, é denominado Contrapartida de Vagas, sendo 

335 calculada pela fórmula CV = AEXC x CUBDE O Senhor Francisco das Chagas Leitão 

336 apontou que o problema nessa legislação é que não está abordando o tema da projeção, e que a 

337 maior parte das vagas na habitação coletiva da Superquadra não é na projeção, é na área pública, 

338 é concessão de uso. Completou que lógica de estar dentro do lote é completamente inaplicável 

339 para esse caso. A Senhora Lídia Adjuto Botelho informou que no caso da área residencial das 

340 Superquadras já foi incorporada a regra da Lei Complementar n° 755 /2008 na PURP. O Senhor 

341 Vicente Correia Lima Neto concordou que a vinculação de área é para o lote, a exigência de 

342 --vaga é para o lote, não é para interior do lote, que terá uma quantidade X de vagas a serem 

343 ofertadas, e vai ofertar utilizando parte da LC n°755/2008 e parte de dentro do próprio imóvel, 

344 dentro do seu lote. O Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues indagou que há 

345 uma adaptação da LC n°755/2008, porque ela permite a ocupação de 155% para atender a uma 

346 exigência prévia de vagas que não vai mais existir com o PPCUB, então estão reescrevendo a 

347 LC 755/2008 para adaptar especificamente a projeção. Após debate, o Senhor Vicente Correia 

348 Lima Neto informou que será retirado do texto essa questão do interior do lote e será feito 

349 referência ao lote ou projeção na área destinada para vagas. O Senhor João Gilberto de 

350 Carvalho Accioly observou que em relação a onerosidade das vagas o 155% vai continuar não 

351 oneroso, e eventualmente o número máximo vai dar possibilidade de fazer dois subsolos se 

352 ainda estiver dentro do limite do número máximo de vagas que está sendo colocada, apontou 

353 que a conta está causando confusão. O Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu que 

354 nesse caso, se for feito dentro da projeção não será oneroso, pois está no limite dele, mas, caso 

355 utilize LC n° 755/2008 no caso das projeções, automaticamente, estará pagando pelo uso desse 

356 espaço para destinação de vaga. Explicou que quando exceder a área da projeção, a área 

357 poligonal da projeção utilizando o artificio da LC n° 755/2008. O Senhor Secretário Adjunto 
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358 Luiz Otavio Alves Rodrigues acrescentou que a rigor poderá ser ofertada um quantitativo de 

359 vagas, porém, terá que pagar pelo espaço público. O Senhor Vicente Correia Lima Neto 

360 explicou que o não oneroso é na área exatamente embaixo da projeção, ou seja, o que é ocupado 

361 no limite da projeção, ultrapassando esse limite passa a ser oneroso. E no caso de comércio 

362 local não se exige vaga. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães W. Mazzoni observou que Caso 

363 fosse obrigatório X vagas e se fosse utilizada área pública aplicando a LC n° 755/2008, o que é 

364 obrigatório para atender a nonna poderia ser não onerosa, entretanto, aquilo que é vantajoso e 

365 além do que obrigatório poderia ser onerosa e vale para todo o PPCUB. O Senhor Francisco 

366 das Chagas Leitão destacou que há lotes que não convém exigir vaga dentro, podendo também 

367 ser excetualizados, principalmente os que não tem acesso viário previsto. O Senhor Vicente 

368 Correia Lima Neto ressaltou que quando chegar o assunto das exigências será melhor 

369 discutido, pois não ficou muito claro a questão da projeção e de como a área de vizinhança a 

370 aplicação do limite máximo de alta e baixa acessibilidade. Destacou ainda que lotes muito 

371 pequenos das Entrequadras ficam isentos pelo tamanho, testada inferior a 16 metros, ou área 

372 menor igual-  a 400 menus quadrados, e que nesses casos serão isentos. -A Senhora • Scylla 

373 Setsuko Guimarães W. Mazzoni informou que isso esteve no Código anterior e está no atual, 

374 só que é 16 metros de testada e até 400 metros quadrados. O Senhor Vicente Correia Lima 

375 Neto assinalou que esse é outro problema a ser enfrentado, e que em algum momento da LUOS 

376 tirou o "ou" e virou o aditivo "e", e que toda a construção era de lotes muito pequenos, gerando 

377 situações que apenas comprovam as duas dimensões na LUOS. Sugeriu observar a área de 

378 vizinhança e outros casos, e não somente o Setor Comercial Local Sul e Local Norte, que não 

379 se enquadrem dentro do tamanho. O Senhor Francisco das Chagas Leitão trouxe sobre um 

380 problema do lote da Igreja Universal, onde ha um bolsa° de estacionamento público, que atende 

381 a quantidade exigida por Norma dentro do lote, e que não atende ao público. Informou que eles 

382 conseguiram uma cessão de uso com a Administração Regional desse lote contíguo, e fizeram 

383 um estacionamento provisório para atender o público que frequenta por dentro do próprio lote 

384 porque as vagas não são suficientes. A Senhora Lídia Adjuto Botelho esclareceu que é uma 

385 atividade que não é de vizinhança, e sim de uso. Trata-se de um templo que tem uma 

386 abrangência quase regional, com atividade desvirtuada. Acrescentou que os lotes destinados 

387 para esse tipo de uso estão nas Quadras 300, com bolsão de estacionamento na frente. O Senhor 
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388 Vicente Correia Lima Neto sugeriu que não cabe a regra da acessibilidade para unidade de 

389 vizinhança, então não se aplica o 03 e 06, mas terá a quantidade mínima exigida, porque são 

390 dois parâmetros e há exigência mínima de vagas que remete a tabela de vagas. Ainda que não 

391 teria máximo, mas o limite não oneroso. Sugeriu deixar isso claro na PURP, que no caso das 

392 projeções dentro da unidade de vizinhança o limite não oneroso seria basicamente o limite que 

393 é ocupado dentro da projeção, e tudo que for utilizado da LC n°755/2008 para ofertar a 

394 quantidade de vagas exigida, ou seja, fora da sua área, teria que ser oneroso. Ao que o Senhor 

395 João Gilberto de Carvalho Accioly observou que se é obrigado a atender vaga porque a lei 

396 exige, não faz sentido a cobrança. O Senhor Vicente Correia Lima Neto deu continuidade a 

397 leitura: A exigência mínima de vagas de automóvel no interior dos lotes ou projeções não se 

398 aplica: I - aos lotes ou projeções classificados como de alta acessibilidade; II - aos lotes, 

399 únicos ou remembrados, com testada inferior ou igual a 16 metros ou com área menor ou igual 

400 a 400 metros quadrados; III - às edificações tombadas pela legislação de bens culturais, 

401 quando comprovada a impossibilidade de criação de vagas sem descaracterizar a edificação; 

40/ —IV—.às-edificaçães-inseridas-na-Politica Habitacional de-Interesse Social do Distrito Federal;  

403 V- aos lotes inseridos no Setor Comercial Local Sul e Setor Comercial Local Norte das Áreas 

404 de Vizinhança do Plano Piloto. 71. Para o cálculo da quantidade mínima de vagas de veículos 

405 exigida, aplica-se a fórmula: QVAGAS = ACOMP x PVAGAS, onde: QVAGAS corresponde à 

406 quantidade de vagas exigidas para o lote ou projeção, ACOMP corresponde à área 

407 computável, PVAGAS corresponde ao parâmetro de exigência de vagas por uso e atividade, 

408 previsto no Anexo XIII - Quadro de Exigência de Vagas de Veículos, que é esse quadrinho de 

409 cá. Que é essa tabela, que é a mesma tabela de vagas da LUOS, onde você faz uma relação 

410 sobre habitação, sobre os usos e quanto de vaga exige para cada tipo de uso normativo. §I°. 

411 Nos casos em que houver difirentes usos ou atividades num mesmo lote, o cálculo das vagas 

412 deve ser proporcional à área computável dos respectivos usos e atividades. §2°. Nos casos de 

413 reforma de edificação com acréscimo de área, mas sem mudança de uso ou atividade, a área 

414 computável corresponde à área de acréscimo. §3° Nos casos de reforma de edificação com ou 

415 sem acréscimo de área, mas com mudança de uso ou atividade, ACOMP corresponde à área 

416 de acréscimo, somada à área objeto da alteração de uso ou atividade. §4°. As vagas de bicicleta 

417 exigidas devem estar localizadas nos pavimentos de acesso. §5°. No mínimo 10% das vagas 
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418 exigidas para bicicleta deve ser provido em paraciclo no pavimento de acesso principal de . • 

419 pedestres. §6°. É exigida I vaga de motocicleta para cada 20 vagas destinadas a automóvel no 

420 interior do lote ou projeção, excetuando do disposto as edificações de uso residencial. §7°. É 
II • 

421 facultado o cumpriMento parcial ou integral das vqgas de veículos exigidas no interior do lote 
. 

422 ou projeção, mediante averbação de vagas em outra edificação, desde que comida em um raio 
P 

423 de 200 metros. §8° As exigêricias para vagas especiais, vagas de carga e descarga, vagas de 

424 ambulâncias, segurança e vagas para ónibus devem seguir regulamentação específica. §9°. A 

425 exigência de vestiário para usuários de bicicletas deve observar o Anexo XIII - Quadro de 

426 Exigência de Vagas de Veículos. Então aqui basicamente é o conteúdo que faz referência, 

427 praticamente é o mesmo da LUOS. Seção 3. Dos dispositivos de parcelamento do solo. 

428 Subseção do parcelamento do solo. Artigo 72. Os parâmetros de uso e ocupação para o 

429 parcelamento do solo para lotes e projeções decorrentes de novos projetos de parcelamento 

430 urbano, alterações de parcelamento registrados e de projetos de regularização fundiária, 

431 devem seguir os parâmetros de uso e ocupação definidos no Dispositivo de Uso e Ocupação 

432 daTURP onde se insere o parcelamento. §I°. A diretriz urbanística, emitida pelo órgão gestor  

433 do planejamento territorial e urbano nos termos da Lei Federal n° 6766, de 19 de dezembro 

434 de 1979 e no PD07; após a publicação desta Lei Complementar, deve indicar os usos e 

435 parâmetros gerais de ocupação para o parcelamento urbano do solo e do projeto de 

436 regularização fimdiária. Explicou que o CUB foi feito a partir de destaque de gleba, portanto, 

437 não seguiu um rito de parcelamento, e trouxe como exemplo, a regularização fundiária do lote 

438 do Corpo de Bombeiros, que o rito é o mesmo do parcelamento novo. Acrescentou que a diretriz 

439 urbanística prevista no Plano Diretor, instrumento base para emissão das diretrizes de 

440 parcelamento, terá que observar a PURP, verificar os coeficientes máximos estabelecidos e 

441 propor algo que não fuja a morfologia da área. Portanto, os parâmetros de referência serão 

442 sempre os parâmetros da PURP onde aquele parcelamento se insere. O Senhor Secretário 

443 Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu deixar discricionário ao projeto de 

444 parcelamento, pois os parâmetros já estão determinados pela PURP, c seria feito uma diretriz 

445 urbanística para consolidar o que esta apresentado na PURP. Ao que o Senhor Vicente Correia 

446 Lima Neto esclareceu que para entrar neste mérito, teria que saber quais são os espaços a serem 

447 parcelados e quais características desses espaços. 

 



I I- 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
39a Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
- PPCUB — 03/09/2018 

448 A Senhora Lídia Adjuto Botelho explanou que foram definidos parâmetros de referência de 

449 setores que já possuem alguma regra, e que em cima desta regra foram feitas as simulações. O 

450 Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu aproveitar o PPCUB como 

451 oportunidade para eliminar a questão da diretriz urbanística para alteração de parcelamento. O 

452 Senhor Vicente Correia Lima Neto complementou que há também o caso de regularização. 

453 Após intenso debate em tomo da regularização, o Senhor Secrétario Adjunto Luiz Otavio 

454 Alves Rodrigues explanou que as diretrizes, até pelas próprias características, trabalham em 

455 uma escala bem mais abrangente, que não seria o caso do PPCUB uma vez que são muito 

456 estritas, porém, o território está sendo estudado, e por meio desse instrumento teriam condição 

457 de mapear o que precisa ser regularizado, ou o que ainda pode ser parcelado, e já estabelecer 

458 alguns limites, ou seja, algumas diretrizes. Sugeriu ter uma Lei ou um artigo geral dizendo que 

459 o que for regularização segue a ocupação, com alguma margem. A Senhora Lídia Adjuto 

460 Botelho complementou que para fazer o estudo e a definição no PPCUB, teriam que inserir na 

461 cooperação técnica, uma vez que essa foi uma discussão com o IPHAN. Ao que o Senhor 

462 Vicente Correia Lima Neto concordou sobre a consulta ao IPHAN, porque é criação de lote. - -- 

463 Acrescentou que os casos de regularização são diferentes dos de ocupação de novo 

464 parcelamento. Complementou o novo parcelamento não dá para se eximir da atribuição de 

465 emitir uma diretriz urbanística, porém, para regularização não, como há a exigência de 

466 regularizar o que está edificado, algumas vezes terá que acomodar o uso existente. A Senhora 

467 Lídia Adjuto Botelho destacou que dentro da área tombada não existe só o Plano Piloto, mas 

468 o Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Sudoeste, Noroeste, que já tem projeto, e 

469 Octogonal e Candangolândia. Informou que a Candangolândia tem as áreas de projetos 

470 especiais que foram incorporadas no próprio PPCUB, que incorpora essas áreas de projetos 

471 especiais do PDL. Explicou que terá a regularização, que são os que estão indicadas no Plano 

472 e que há um mapa. O Senhor Vicente Correia Lima Neto informou que a preocupação é definir 

473 os parâmetros que surgiram em fimção da demanda, basicamente por conta das áreas de 

474 operação urbana. Acrescentou que seria complicado o uso do parâmetro de referência para as 

475 operações. Completou que se estabelecer um limite reverte completamente a lógica da 

476 operação, porque estará fazendo um projeto e propondo alteração de Norma, inclusive de 

477 parâmetros construtivos, e ao estabelecer o teto não haverá a liberdade do projeto. 
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478 O Senhor Secretario Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues ressaltou que mediante estudo 

479 especifico se houver alguma coisa diferente daquele parâmetro, submete e elabora as diretrizes. 

480 Acrescentou que seria um ganho sair das diretrizes, até porque são poucas as possibilidades de 

481 qualquer alteração de parcelamento precisar de uma diretriz especifica. O Senhor Vicente 

482 Correia Lima Neto informou que não há estudo do território tão detalhado para saber quais são 

483 os projetos futuros que irão acontecer, para saber qual é a característica das diretrizes desses 

484 parcelamentos, indusice alteração de parcelamento. Acrescentou que são elementos existentes 

485 na diretriz, e que irão usar o instrumento que foi aprovado pela Câmara, e que a PURP utiliza 

486 como referência, porque o PDOT diz que o PPCUB tem que determinar o coeficiente no 

487 aproveitamento máximo dentro do Conjunto. Deu continuidade: Desdobro do lote. O desdobro 

488 é aplicado nas situações indicadas na PURP, e deve observar: manutenção, para os lotes 

489 resultantes de desdobro, de no mínimo uma testada voltada para via pública implantada ou 

490 prevista em projeto urbanístico aprovado; área mínima de 125 metros quadrados e testada 

491 frontal mínima de 5 metros; manutenção dos parâmetros de uso e ocupação do lote original. 

492 §1°. O desdobro deve ser precedido de análise técnica do requerimento e parecer conclusivo 

493 do órgão gestor de planejamento urbano e territorial do Distrito Federal, e aprovação do 

494 CONPLAN. §2° Fica dispensado da aprovação do CONPLAN o desdobro que resultar em 

495 apenas dois lotes, exceto nos casos em que: 1- tenha sido objeto de ato de desdobro anterior: 

496 11 - possua edificações. §3°A análise técnica a ser realizada pelo órgão gestor de planejamento 

497 urbano e territorial do Distrito Federal poderá estabelecer os afastamentos mínimos 

498 obrigatórios e a altura máxima para os lotes a serem desdobrados quando constatada a 

499 impossibilidade de aplicação daqueles definidos na norma de uso e ocupação original, e o 

500 endereçamento dos lotes resultantes do ato. §4° Excetuam-se do disposto no inciso lido caput 

501 o desdobro de lotes destinados à habitação de interesse social vinculados aos programas 

502 governamentais de provisão habitacional e de regularização fundiária, e nos casos previstos 

503 na Lei Complementar n°875, de 24 de dezembro de 2013. §5° O desdobro de lotes destinados 

504 à habitação de interesse social vinculados aos programas governamentais de provisão 

505 habitacional e de regularização fundiária, somente é permitido uma única vez, para criação 

506 de, no máximo, duas unidades imobiliárias. §6° É vedado o desdobro nos casos de imóvel 

507 objeto de compensação urbanística, nos termos da Lei Complementar n°940, de 12 de janeiro 
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508 de 2018. §10  A área do lote ou projeção resultante do remembramento deve corresponder 

509 exatamente ao somatório das áreas registradas em cartório de registro de imóveis dos lotes ou 

510 projeções originais que foram remembrados, observado o desenho original do parcelamento. 

511 §2° O remembramento deve ser precedido de análise técnica e parecer conclusivo do órgão 

512 gestor de planejamento urbano e territorial dó Distrito Federal quando resultar em: área de 

513 lote ou projeção superior a 2.500 metros quadrados ou testada igual ou maior que 100 metros 

514 quadrados ou testadas voltadas para mais de uma via ou logradouro público ou quando se 

515 tratar de lote ou projeção com parâmetros de uso e ocupação distintos. §3° No caso do Inciso 

516 IV do §2°, os parâmetros de uso para o lote ou projeção é o mesmo da unidade imobiliária 

517 original que apresente a maior quantidade de atividades econômicas, cabendo a incidência de 

518 ONALT. §4° No caso do Inciso IV do §2°, os seguintes parâmetros de ocupação serão 

519 decorrentes da média ponderada pela área do lote ou projeção: Taxa de Ocupação; 

520 Coeficiente de Aproveitamento; Taxa de Permeabilidade; Da média ponderada. O Senhor 

521 Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues informou que foi usado na Lei especifica de 

522 Remembramento e Desdobro, que será encaminhada para a-Câmara Legislativa, porém,-dando — 

523 a atribuição aos instrumentos da LUOS e PPCUB. O Senhor Vicente Correia Lima Neto 

524 informou que está na PURP nos casos das unidades preservação onde pode haver o desdobro e 

525 o remembramento de lote. Retomou a leitura com o §5°A análise técnica de que trata o §2° 

526 poderá estabelecer os afastamentos mínimos obrigatórios e a altura máxima para os lotes a 

527 serem remembrados quando constatada a impossibilidade de aplicação daqueles definidos na 

528 norma de uso e ocupação original, e o endereçamento dos lotes resultantes do ato. §6° É 

529 permitida a reversão do remembramento, desde que as unidades imobiliárias retornem 

530 exatamente às dimensões, confrontações, limites e parâmetros de uso e ocupação dos lotes 

531 originais, anterior ao ato de remembramento. Explicou que são três funções separadas que 

532 foram edificadas não respeitando o limite original dos lotes, tendo a necessidade de remembrar 

533 e criar três unidades. Capitulo R Das áreas de gestão específica. Artigo 75. As áreas de gestão 

534 especifica são constituídas por grandes glebas ou lotes que abrigam um conjunto de atividades 

535 relacionadas a programas especiais vinculados a instituições públicas. Parágrafo único. As 

536 AGE são as seguintes: Universidade de Brasília — UnB; Setor Militar Urbano — SMU; Parque 

537 Estação Biológica da Embrapa — Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e outros. §I 
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538 As áreas de gestão especifica devem apresentar plano de uso e ocupação do solo, com os 

539 parâmetros de uso e ocupação. §2°. Os Planos de Ocupação previsto no caput devem ser 

540 elaborados pelo órgão gestor da respectiva AGE observado o seguinte conteúdo mínimo: 1- 

541 estrutura viária e sua articulação com o tecido da cidade; II - identificação e delimitação de 

542 áreas de interesse ambiental, quando couber; Inciso III - zoneamento ou setorização da gleba, 

543 especificando os parâmetros de controle do uso do solo, quais sejam: a, categorias dos usos e 

544 atividades relacionados ao uso principal da gleba, com referência na tabela de classificação 

545 de Usos e Atividades Urbanas e Rurais do Distrito Federal; b. coeficientes de aproveitamento; 

546 c. taxas de ocupação; d alturas máximas das ed(ficações; e IV - diretrizes de paisagismo e de 

547 acessibilidade. §3°. Os Planos de Ocupação previstos no caput devem ser aprovados por 

548 Decreto, submetidos previamente à apreciação do órgão gestor do planejamento urbano do 

549 Distrito Federal e do CONPLAN. §4°. O plano de uso e ocupação do solo mencionado neste 

550 artigo deve subsidiar o licenciamento arquitetônico pelo órgão competente. Ao finalizar a 

551 leitura fez os seguintes apontamentos: a) sugeriu suspender o Titulo VI do Capítulo 3 dos 

552- -planos, programas e programas, para a equipe fazer os ajustes propostos relativos a unidade de 

553 vizinhança; b) com relação ao Capitulo 3 e 4 ressaltou que será retomado após análise das 

554 PURPs, e logo após, retomar ao do Título V que trata de Zoneamento; c) que na próxima 

555 reunião será retomada as discussões do Título V e a respectiva PURP; o texto da lei 

556 concernentes a PURP da TP 1 e TP 2. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

557 passou ao Item 3. Assuntos Gerais: Informou que a pauta da próxima reunião será encaminhada, 

558 com antecedência, aos membros desta Câmara Técnica, para analisarem e trazerem 

559 contribuições sobre as PURPs. Item 4. Encerramento: Não havendo mais discussões e debates, 

560 agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
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