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

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

3 aberta a 40a  Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

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

5 Secretaria de Gestão do Território e 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 por meio das Portarias n° 59, de 30/07/2016 e n° 119, de 

11 29/08/2018, para deliberar os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 

12 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Aprovação da Ata da 37a Reunião realizada no 

13 dia 23/08/2018; 1.4. Discussão do Título V — Da Organização do Território: 1.4.1. Território 

14 de Preservação — TP1: Eixo Monumental; 1.4.2. Território de Preservação — TP2: 

15 Superquadras e Áreas de Vizinhança. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou 

16 imediatamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: Saudou a todos e deu 

17 inicio a reunião. Seguiu ao Item 1.2. Informes: a) que o Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

18 está cumprindo outra agenda e tão logo se libere, vai participar desta reunião; b) que estava 

19 previsto para a reunião de hoje, a análise do Título 6 e do primeiro território, porém, em razão 

20 da impossibilidade da presença do servidor Cristiano Portilho, técnico responsável pelos dois 

21 TPs, será apresentado o Título 5 e, na sequencia, a análise da TP 10, sob responsabilidade da 

22 técnica Scylla Setsuko Guimarães, que fez a sistematização das planilhas de parâmetros; c) que 

23 a sugestão do representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito 

24 Federal, Mateus Leandro de Oliveira, para compatibilizar a nomenclatura do PPCUB nos 

25 termos da configuração da tabela de uso e ocupação do solo com a LUOS não foi possível pois 

26 os usos são diferentes, a exemplo do residencial 4 — RES4 que foi feito para comportar os usos 

27 presentes no Setor de Oficinas da Candangolãndia e o RES 3 que é para apoio das atividades 
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28 vinculadas a oficina, automóveis, conserto, manutenção. Ressaltou que foi feito a 

29 compatibilização da terminologia. Prosseguiu ao Subitem 1.3. Aprovação da Ata da 37' 

30 Reunião realizada no dia 23/08/2018: A ata foi aprovada sem ressalvas. Em ato contínuo, 

31 passou ao Subitem 1.4. Discussão do Titulo V —Da Organização do Território: 1.4.1. Território 

32 de Preservação — TP1: Eixo Monumental: Deu inicio leitura do Titulo 5: da organização do 

33 território. Capítulo 1: Das disposições gerais. Art. 31- Nos termos da Portaria !FRAN n°299 

34 de 06 de julho de 2004 para fins de planejamento, gestão e preservação no plano do PPCUB, 

35 o território é dividido em: Inciso 1-Área Protegida—AP que abrange um Conjunto Urbanístico 

36 de Brasília correspondendo a Zona Urbana do Conjunto Tombado — ZUCT, estabelecido no 

37 PDOT. Inciso II- A Árcade Entorno —AE que abrange os limites definidos na Portaria IPHAN 

38 n°68 de 12 de fevereiro de 2012. Inciso III- Área de Influência — AI, que abrange a área 

39 contígua à área de entorno, cujos limites são aproximadamente coincidentes com a linha de 

40 cumeada da bacia do Lago Paranoá. § 10- A Área Protegida é composta de 12 territórios de 

41 preservação conforme Anexo VII § 2°- Para efeito deste PPCUB, os limites territoriais da área 

42 de influência e da área de entorno são coincidentes. O representante do Sindicato da Indústria 

43 da Construção Civil do Distrito Federal, João de Carvalho Accioly, questionou quanto ao § 

44 1°, se poderia ser feita referência a algum mapa aonde fosse delimitada essa área. Ao que o 

45 Senhor Vicente Correia Lima Neto explicou que a intenção foi não delimitar a área de 

46 infiuência, uma vez que o § 2° dispõe que a área de influência é igual a área de entorno, e, por 

47 sua vez, a área de entorno está sendo remetida á Portaria 68/2012, que está em processo de 

48 revisão, e que irão desvincular. A representante do Conselho de Arquitetura eiJrbanismo do 

49 Distrito Federal, Gabriela de Souza Tenorio, observou que no texto a área de influência e a 

50 área de entorno são iguais e apresentam parâmetros diferentes. O Senhor Vicente Correia 

51 Lima Neto respondeu que a intenção é salvaguardar a observância da recomendação da Portaria 

52 IPHAN n°299/2004 que trata do PPSHI— Plano de Preservação de Sítios Históricos, que dispõe 

53 que um plano de preservação deve ter a área protegida, a área de entorno e uma área de 

54 influência desse conjunto. Deu continuidade: Da área de entorno, 32. Para fins de preservação, 

55 planejamento e gestão, áreas de entorno tem como funções: 1- Garantir a manutenção da 

56 predominância da linha do horizonte. Inciso II- Resguardar a visibilidade das encostas que 

57 delimitam a bacia do Lago Paranoá, de forma a impedir interferências negativas na ambiência 

s's 
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58 e visibilidade do conjunto urbanístico tombado. Inciso III- Assegurar a visibilidade do Plano 

59 Piloto a partir dos mirantes naturais existentes na acumeara da bacia do Lago Paranoá. Inciso 

60 IV- Garantir a transição harmônica entre a paisagem do Conjunto Urbanístico de Brasília e o 

61 restante do território do Distrito Federal. Parágrafo Único- Os instrumentos complementares 

62 do Planejamento Territorial e Urbano definidos no PDOT e na LODF, deve contemplar as 

63 diretrizes gerais definidas nesta lei complementar e legislação específica de âmbito federal. 

64 Aqui basicamente és/ou dando um recado para a LUOS. Art. 33- As diretrizes gerais incidentes 

65 sobre a área de entorno são: Inciso I- Preservação das unidades de conservação de proteção 

66 integral e das áreas de interesse ambiental. Instituídas como envoltório paisagístico do 

67 Conjunto Urbanístico de Brasília e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, que 

68 asseguram a manutenção do espelho d'água do Lago Paranoá. Inciso II- Avaliação e controle 

69 do adensamento e da verticalização das edificações, de modo a minimizar o impacto da massa 

70 construída na visibilidade e legitimidade do conjunto urbano tombado. Inciso III- 

71 Intenscação de arborização ao longo das estradas parque para o resgate de seu caráter 

72 original, bem como nas vias públicas, envolvendo inclusive a qualificação paisagística das 

73 áreas lindeiras, priorizando a utilização de espécies arbóreas típicas do bioma cerrado. Inciso 

74 IV- Revitalização de áreas de interesse cultural e ambiental degradadas. Inciso V- 

75 Identificação e valorização de vestígios de antigas fazendas e ocupações nas áreas de entorno 

76 anteriores a construção de Brasília. Capítulo 3- Dois territórios de preservação. Com  a 

77 finalidade de orientar a preservação, planejamento e a gestão do CUB, sua área de 

78 abrangéncia dividida em 12 territórios de preservação, identificados no Anexo VII § l°- A 

79 classificação e delimitação dos territórios de preservação observam as funções diferenciadas 

80 em relação à legibilidade do conjunto urbanístico implantado, e de seus atributos fisicos 

81 predominantes, relacionados as escalas urbanas. Para cada território de preservação é 

82 estabelecido um conjunto de diretrizes para salvaguarda dos seus valores. Os territórios de 

83 preservação são subdivididos conforme sua identidade morfológica e seus atributos do 

84 território. Em Unidades de Preservação — UP, identificadas no Anexo VIII e no quadro síntese 

85 do Anexo LY. Art, 35- Os atributos ,fisicos auxiliares a delimitação dos territórios de 

86 preservação consistem. Que eu estava olhando aqui o § 3°, fica melhor assim, os TPs são 

87 subdivididos em unidades de preservação, classificados conforme sua identidade morfológica, 
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88 seus atributos, sua identidade morfológica, seus atributos do território, identificados no Anexo 

89 VIII e no quadro 5 do Anexo IX Art. 35- Os atributos físicos auxiliares da delimitação dos 

90 territórios de preservação consistem: Inciso I- Na malha viária estruturante da concepção 

91 original acrescido do sistema viário implantado na década de 60, 1960. Inciso II- No tecido 

92 urbano, expresso no macro parcelamento do solo compreendido por: alínea A- Setores, 

93 superquadras, entre quadras e quadras, implantados conforme as diretrizes do relatório do 

94 Plano Piloto de Brasília. Alínea B- Setores, superquadras, entre quadras e quadras 

95 implantados a partir da necessidade de adaptação e complementação da proposta pelas 

96 equipes da divisão de urbanismo e arquitetura da NO VAGA? na década de 1960. Assim como 

97 aqueles previstos nos projetos decorrentes do documento Brasília Revisitada. O representante 

98 da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, Francisco das Chagas Leitão, sugeriu não 

99 citar a década de 60, pois é uma informação supérflua e com potencial a causar confusão, porque 

100 muitas dessas adaptações foram anteriores a década de 60. O Senhor Vicente Correia Lima 

101 Neto prosseguiu ao texto: Inciso III- Nos espaços abertos como elementos estruturadores do 

102 desenho da cidade e da ideia de cidade parque, inerente a sua concepção urbanística, que dão 

103 suporte as unidades morfológicas prioritárias para preservação. Inciso IV- Nas edificações 

104 como elementos de composição de caracterização da monumentalidade do plano urbanístico, 

105 em termos volumétricos, espaciais, de linguagem arquitetônica e de características edilícias. 

106 Passou a apresentação do Anexo X, TP 10. O território de preservação 10, Seção 10, território 

107 de preservação 10, TP 10. Setores complementares e grandes áreas oeste e leste. O TP 10 

108 corresponde predominantemente as áreas limites do tecido da cidade, situadas a oeste e a leste 

109 da Asa Sul e da Asa Norte do Plano Piloto, constituído predominantemente por atividades 

110 múltiplas, institucionais e de serviços complementares de escala local e regional. A Senhora 

111 Gabriela de Souza Tenorio questionou se já haveria o uso exclusivamente residencial nas 

112 áreas apresentadas. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu negativamente, 

113 pois está sendo feito a revelia da Norma, com a possibilidade do uso oficial residencial desde 

114 que seja vinculado ao uso misto. O Senhor Francisco das Chagas Leitão complementou que 

115 o uso não residencial teria que estar obrigatoriamente na faixada do prédio, voltado para a via. 

116 A Senhora Gabriela de Souza Tenorio questionou se seria problemático ao tombamento se 

117 tivessem alguns lotes exclusivamente residenciais. Ainda, se há alguma disposição sobre a 
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118 relação público-privado, e, também, se há possibilidade dos lotes das Quadras 900 abrirem 

119 frentes para os dois parques, da Cidade e Burle Marx. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães 

120 respondeu que há acesso de pedestre permitido na planilha, os que estão na Asa Sul dos lotes. 

121 Quanto ao uso, o Senhor Francisco das Chagas Leitão observou que se é de fato necessário 

122 manter os dois usos no mesmo lote, uma vez que é uma área que está dentro da dinâmica 

123 residencial e não tem nada que impeça ouso a colégios, hospitais, etc. Manifestou preocupação 

124 com os usos institucionais, pois tem valor mercadológico muito inferior daqueles destinados a 

125 clubes, igrejas, filantropia, e que há uma competição pela terra que é pouco desigual, e o uso 

126 residencial está sempre correndo atrás, pois a demanda é sempre mais alta do que a oferta. O 

127 Senhor Vicente Correia Lima Neto recomendou cuidado da vedação ao uso principalmente 

128 residencial da UP em questão, e sugeriu mantê-la como transição e ver qual será o resultado 

129 dessa possibilidade de uso misto ate a próxima revisão do Plano. Complementou que é vedado 

130 na UP5 o uso exclusivamente residencial, e que na diretriz geral há estímulos a novos usos e 

131 atividades no conjunto desse território. Registra-se nesse momento a presença do Secretário de 

132 Estado da SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade. O Senhor Francisco das Chagas Leitão 

133 sugeriu vincular o uso exclusivo com a politica habitacional. A sugestão foi acatada pelo Senhor 

134 Vicente Correia Lima Neto. Destacou que na habitação de interesse social há a possibilidade 

135 de fazer uso exclusivamente residencial. O Senhor João de Carvalho Accioly complementou 

136 que há discussões de direcionar a ONALT ou de reservar percentuais dessas unidades para 

137 habitação de interesse social. Após discussão, o Senhor Vicente Correia Lima Neto explicou 

138 a distribuição dessas informações na tabela. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

139 informou que a Câmara Legislativa sugeriu como metodologia para a LUOS deixar eventuais 

140 alterações na tabela para um decreto, para que se estabeleça só num grau da lei e o restante seja 

141 publicado por decreto. Destacou que como o PPCUB tem outra metodologia, poderia pactuar 

142 do mesmo princípio. O Senhor Vicente Correia Lima Neto prosseguiu: o Setor Hospitalar 

143 Local Sul, lotes 1 a 10, ele tem uso obrigatório vinculado ao uso institucional, as atividades de 

144 atenção à saúde humana e as atividades de atenção à saúde humana integradas com 

145 assistência social, prestadas em residências coletivas e particulares. Como uso complementar 

146 nós temos como uso industrial o 21C que trata da fabricação de produtos farmoquimicos e 

147 farmacêuticos apenas a fabricação de produtos farmacêuticos. Exclui todo restante da 
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148 atividade. E o 32C, a fabricação de produtos diversos, apenas o que diz respeito a fabricação 

149 de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico de artigos óticos. O uso comercial 

150 admite-se o uso comercial varejista, apenas o 47.13-0, Comércio Varejista de Mercadorias em 

151 Geral, sem predominância de produtos alimentícios, e o comércio varejista de produtos de 

152 padaria: laticínios, doces, balas e semelhantes. Permite-se também o comércio varejista de 

153 produtos farmacêuticos, perfumarias, cosméticos e artigos  médicos óticos e ortopédicos. A 

154 Senhora Gabriela de Souza Tenorio questionou do que se trata a classificação disposta no 

155 inicio do texto da planilha: mais valor, menos valor da paisagem. Ao que o Senhor Vicente 

156 Correia Lima Neto respondeu que na minuta há um capitulo que dispõe sobre os componentes 

157 para salvaguarda, preservação e gestão do conjunto urbano do componente de Brasília, e que 

158 fizeram o exercício de valorar o território segundo três componentes: o componente da forma 

159 urbana que é delimitado por uma questão de desenho de uso e ocupação do solo; do componente 

160 histórico que faz referência a áreas que apresentam valor para a história da cidade; e do 

161 componente da paisagem urbana que é caracterizado pela inserção do território do objeto 

- 162 construido. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade contextualizou sobre as diversas 

163 metodologias, núcleos centrais e discussões relativas ao PPCUB. Destacou que na minuta 

164 encaminhada à Câmara Legislativa tinha a espacialização das escalas, que estabelecia um rol 

165 de aspectos de salvaguarda. Revelou que essa discussão perdurou por muito tempo, e, também, 

166 foi debatida nesta Câmara em consonância com a Portaria n° 166/2016. Ao fim dos muitos 

167 debates decidiu-se manter as escalas intactas com alguma mudança de redação, porém sem 

168 espacializá-las e sem atribui-las valores intrínsecos, pois é consenso que nem toda área tombada 

169 tem o mesmo grau de valor e valoração. Com  relação aos processos de tombamento foi 

170 realizado uma pesquisa que mostrou que nem tudo foi debatido, levantado, inquirido e 

171 analisado, inclusive que não há inventário, por exemplo, de boa parte do Cruzeiro, de áreas 

172 adjacentes, Sudoeste, Noroeste, surgem inclusive a partir do processo de tombamento e do 

173 Brasília Revisitada e assim por diante. Ressaltou que após discussões com diversos setores, 

174 utilizando a dissertação de mestrado do Senhor Francisco das Chagas Leitão e de vários debates 

175 que ocorreram no âmbito desta Câmara Técnica, ficou pactuado alguns aspectos de valoração. 

176 Em resumo, o que temos atualmente são três graus de valoração, e a intervenção terá que ser 

177 meticulosa, observando radicalmente as diretrizes de onde tem maior valor, que é a espinha 
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178 dorsal do Plano, pois tem as escalas e os valores, que não verdade estão sendo chamados de 

179 componentes de salvaguarda. O Senhor Vicente Correia Lima Neto informou que no conjunto 

180 em questão está sendo inserido o comércio varejista apenas de mercadorias em geral, sem 

181 predomínio de produtos alimentícios. Acrescentou que estão usando o endereço cartorial, 

182 Setor Hospitalar Local Sul 716. Lotes 1 a 10. Prestação de serviços. Complementou que o Setor 

183 Hospitalar Local também tem o comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria, 

184 cosméticos e artigos médicos, óticos e ortopédicos. Prestação de serviços admite atividade 

185 5311, Correios e outras atividades de entrega, alimentação apenas restaurantes e outros 

186 serviços de alimentação e bebidas. 64K atividades de serviços financeiros, 65K Seguros, 

187 previdência complementar e plano de saúde. 72M Pesquisa e documentação científico, 74M- 

188 outras atividades profissionais cientificas e técnicas apenas a 74.9. As atividades profissionais, 

189 cientificas e técnicas não especificadas anteriormente. A 82.9 outras atividades de serviço 

190 prestado principalmente às empresas, apenas casas lotéricas e toda classe, toda atividade 965 

191 que são outras atividades de serviços pessoais. Quanto aos lotes 11 a 14, informou que há 

192 - permissão apenas para o comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de 

193 produtos alimentícios, comércio varejista e produtos de padaria: laticínio, doces, balas e 

194 semelhantes. E comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, artigos 

195 médicos, óticos e ortopédicos. Como complementar, tem o uso industrial no que diz respeito a 

196 fabricação de produtos formo químicos e farmacêuticos. Apenas a fabricação de produtos 

197 farmacêuticos. O 32C fabricação de produtos diversos, apenas a fabricação dos instrumentos 

198 e materiais para uso médico e odontológico e artigos óticos. Havendo também a prestação dos 

199 serviços, Correios, alimentação, apenas restaurantes, atividades de serviços financeiros, 65K 

200 seguros e resseguros, 72M pesquisa e desenvolvimento cientifico, 74M apenas atividades 

201 profissionais científicas não especificadas anteriormente. 82.9 outras atividades de serviços 

202 prestados principalmente pelas empresas, casa lotérica e atividades de serviços pessoais, 

203 basicamente é a mesma categoria de usos dos lotes 11 a 14, a exceção da atenção à saúde 

204 humana. Ou seja, o obrigatório passa a ser o uso comercial, e o uso institucional não tem 

205 nesses lotes menores, que é mais de apoio para o setor. Quanto as mercadorias em geral sem 

206 predominância, informou que se enquadram apenas o 47.13-0. Loja de departamento ou 

207 magazine, loja de variedade, exceto loja de departamentos ou magazines, comércio varejista 

sc, 
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208 especializado, gêneros alimentícios, pequeno porte. Mas o mais abrangente possível do 47, 

209 tintas, ferragens. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu acrescentar a 

210 inclusão de livros, revistas, jornais, pois servem como apoio para quem está internado ou como 

211 acompanhante. A Senhora Gabriela de Souza Tenorio observou que há uma população 

212 gigantesca que passa o dia inteiro no local, e não necessariamente precise de coisas 

213 complementares ao seu trabalho. Disse ser óbvio que a dinâmica urbana traz isso, e que a W3 

214 supre algumas dessas atividades. Ressaltou ser uma tarefa hercúlea separar o que é ou não é 

215 permitido. Sugeriu listar o que não é permitido. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães 

216 informou que é através da norma que se observa o que é permitido atualmente com uma pequena 

217 flexibilização. O Senhor Francisco das Chagas Leitão destacou que o comércio local do Setor 

218 Hospitalar não atende a parte de alimentação, e que as calçadas são obstruidas por pessoas 

219 vendendo alimentos, com exceção do Centro Clinico Sul que tem praça de alimentação. A 

220 Senhora Scylla Setsuko Guimarães respondeu que há previsão desta prestação de serviço de 

221 alimentação, e que normalmente tem lotérica, serviço de alimentação, papelaria, e que demais 

222 serviços são oferecidos na W3. Ressaltou que é o setor mais aberto para várias atividades e 

223 usos.0 Senhor Vicente Correia Lima Neto deu continuidade, informou que o último é o lote 

224 15, que é o lote do mercado dasflores, sendo o seu uso de comércio varejista de produtos novos 

225 não especificados anteriormente e de produtos usados, que abrange toda parte de floricultura, 

226 com uma taxa de ocupação de 70%, um corpo de 70 e um subsolo de 100%. Recurso. Frontal 

227 dos lotes 1 a 3 corresponde a 20 metros, frontal lotes 4 a 9 de 5 metros, e as demais divisas 5 

228 metros. Coeficiente básico I, coeficiente máximo 2,5. Altura máxima 24 metros, e uma taxa de 

229 permeabilidade de 10%. Vamos olhar aqui a observação Se 9, observação I. No caso de 100% 

230 de ocupação e projeções é permitida a instalação de equipamentos para infiltração de água 

231 no subsolo e retenção de águas pluviais nos termos da Lei Complementar n° 929/2017 em área 

232 pública somente sob áreas pavimentadas. Informou que há a observação 1 com relação ao 

233 coeficiente de aproveitamento básico, caso seja feita a opção pelo potencial construtivo ou 

234 acima do básico, a edificação será objeto de outorga onerosa ao direito de construir 

235 compensação urbanística, conforme lei complementar especifica. 
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236 O Senhor João de Carvalho Accioly questionou qual o potencial construtivo atual da NGB do 

237 local. Ao que a Senhora Scylla Setsuko Guimarães respondeu que é o 1, o básico, e que há 

238 uma lei complementar vigente com as possibilidades de aumento de potencial. A Senhora 

239 Gabriela de Souza Tenorio observou com relação aos 100% da área destinada a subsolo. 

240 Manifestou dúvidas em relação ao Art. 55 da planilha, que fala das diretrizes para salvaguarda 

241 dos valores da TP10 com relação a intensificação da arborização do espaço público e no interior 

242 dos lotes, bem como aborda a promoção da renovação e qualificação do território de forma a 

243 acentuar o seu papel na estrutura urbana, intensificar sua dinâmica como área complementar. 

244 Observou que na perspectiva de uma renovação não vai dar para ser contemplado. A Senhora 

245 Scylla Setsuko Guimarães esclareceu que a ocupação do subsolo é 100%, porém, a ocupação 

246 do térreo é menor, podendo ser feitos jardins com árvores menores, de pequeno porte. O Senhor 

247 Secretário Thiago Teixeira de Andrade recomendou prudência para não gerar incoerência 

248 interna, e inserir no texto do Inciso IV: à exceção dos lotes com 100% de ocupação. O Senhor 

249 Vicente Correia Lima Neto observou que o lote 10 tem uma taxa de ocupação de 100%, e o 

250 térreo decorrente dos afastamentos, com corpo e o subsolo de 100%. Complementou que se 

251 aplica ao lote o dispositivo da Lei Complementar n° 755/2008 referente a ocupação de área 

252 pública em subsolo e em nível térreo, somente para escadas exclusivamente de emergência. 

253 Galeria obrigatória, 5 metros em todas as divisas. Deve ser garantida uma galeria de pedestre 

254 de no mínimo 5 metros de largura ao redor de todo pavimento térreo. A Senhora Scylla Setsuko 

255 Guimarães explicou que há várias tipologias, e que isso irá aparecer em várias planilhas que 

256 apresentam detalhamento das taxas de ocupação, separados para subsolo, térreo ou 

257 embasamento, corpo, cobertura. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade advertiu 

258 que há uma incoerência, uma vez que não tem afastamento, pelo contrário, são decorrentes da 

259 implantação das galerias. O Senhor Vicente Correia Lima Neto explicou que o térreo é 

260 obrigatório, a galeria obrigatória de 5 metros em todas as divisas, e que não se trata de 

261 afastamento do edifício, mas de uma composição que vai delimitar a forma de ocupação do 

262 térreo, porém não é afastamento do lote. A Senhora Gabriela de Souza Tenorio questionou 

263 qual o propósito desse lote ter galeria de 5 metros ao redor. Ao que a Senhora Scylla Setsuko 

264 Guimarães respondeu que a NGB desse lote é a 663/89, que tem uma previsão de usos 

265 comercial, prestação de serviço e hospitalar. 
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266 O Senhor João de Carvalho Accioly questionou sobre lotes de 1 a 9 e o potencial na norma 

267 era 1, e com a Lei de 2002, três desses lotes passou a ser o máximo de 3.2 e os outros seis 

268 poderão chegar a 2.5 e terão coeficiente. Em tese, se o prédio estiver regular vai poder dobrar 

269 de tamanho ou multiplicar dos outros lotes. Indagou, também, como está a questão. de 

270 estacionamentos no Setor Hospitalar que é um dos maiores problemas da área. O Senhor 

271 Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que esse assunto será tratado em norma 

272 específica de espaço público para.  exploração de estacionamento. O Senhor Vicente Correia 

273 Lima Neto complementou que o PPCUB faz referência ao projeto de requalificação dentro do 

274 plano de preservação, que é retornar o espaço público, e não entra no mérito de criação das 

275 imobiliárias, nem do processo de concessão desses espaços para estacionamento. O Senhor 

276 Francisco das Chagas Leitão acrescentou que essa diretriz consta no plano como um todo, e 

277 que na parte de mobilidade existe a sinalização no projeto de lei do PPCUB para a terceirização 

278 de espaços para produção de estacionamentos rotativos. A representante da Secretaria de Estado 

279 de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marise Pereira da Encarnação de Medeiros, 

280 questionou- em -relação as vagas exigidas,- obrigatórias ou não, que o setor com-boa.- 

281 acessibilidade não teria essa exigência. O Senhor Vicente Correia Lima Neto explicou que 

282 nesse caso vale a norma, a regra geral que está no corpo da lei. O Senhor Secretário Thiago 

283 Teixeira de Andrade sugeriu a retirada do teto do Setor Hospitalar Local Sul por conta da 

284 dinâmica hospitalar que fimciona 24 horas por dia. Ressaltou que é um setor com mais 

285 mobilidade ativa e, principalmente, rotatividade dos setores. O Senhor Vicente Correia Lima 

286 Neto destacou que a taxa de permeabilidade do lote I O, dá soluções individuais para instalação 

287 de dispositivo de tratamento de resíduos sólidos. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de 

288 Andrade ressaltou que lixo hospitalar não é lixo coletado pelo SLU, portanto, não seria 

289 adequado discutir essa questão. O Senhor Vicente Correia Lima Neto prosseguiu ao texto: os 

290 lotes 11, 12, 13 e 14 tem uma taxa de ocupação de 100%, são os pequenos, tem a observação 

291 3 no caso dos afastamentos de recurso, que é obrigatória a construção de marquise de proteção 

292 dos lotes, além dos limites do lote, com 3 metros de largura e altura mínima de 3 metros. Para 

293 os lotes 12, 13 e 14 a altura é única para os blocos. O Senhor João de Carvalho Accioly 

294 perguntou se quando não vem nenhuma observação na altura máxima de casa de máquina, caixa 

295 d'água, entre outros, é excluindo ou incluído. Expôs que essa é a realidade de alguns edifícios, 

pçb 
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296 e que há térreo e mais sete ou seis pavimentos, que dão total permitido de 24 metros, e a caixa 

297 d'água ou casa de máquina estão acima disso. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto 

298 respondeu que quando se quer excepcionalizar, a regra geral é igual a Portaria 166/2016, 

299 portanto, a altura máxima de edificação é contada até o limite da laje do último pavimento de 

300 cobertura. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães complementou que foi adotado o que está na 

301 norma, ou seja, 24 metros incluindo tudo. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

302 sugeriu que essa questão precisa ser verificada, porque essa altura foi estabelecido tirando a 

303 caixa d'água. Após debates, sugeriu que para esse caso específico se mantesse os 24 metros, 

304 porque tanto no novo Código, quanto no PPCUB há possibilidade de arranjo topográfico. O 

305 Senhor Vicente Correia Lima Neto deu continuidade a leitura do texto: sequência de 

306 aproveitamento 2, altura máxima de edificação 7 e com a indicação da taxa de permeabilidade 

307 que diz respeito dos resíduos sólidos que serão retirados. Sendo o lote 150 mercado das flores, 

308 que tem taxa de ocupação de 100%, e no caso do recuo, informou que tem todas as divisas, 3 

309 metros, sendo que o telhado poderá avançar até os limites do lote. Portanto, é obrigatório um 

310 recuo frontal de 3, podendo avançar o telhado criando quase uma galeria. O Senhor Secretário 

311 Thiago Teixeira de Andrade acrescentou que há objetos que são significativos por si só, e que 

312 a Norma dispõe muito pouco sobre eles.A Senhora Scylla Setsuko Guimarães esclareceu que 

313 existe a análise de aprovação, que em uma proposta de tombamento não há orientação para o 

314 interessado dar entrada como projeto. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto explicou 

315 que terão que pensar em um modo de colocar essa questão em prática, e acrescentou que todo 

316 edifício que estiver identificado com valor patrimonial terá um rito diferenciado. O Senhor João 

317 de Carvalho Accioly comentou que a dificuldade é em razão de se tratar de edifício e a norma 

318 é de urbanismo. Complementou que quando se fala em valor patrimonial, na verdade é do 

319 edifício, não do lote. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu identificar na 

320 planilha no seu endereço específico, e não colocar de forma genérica no texto da lei. A 

321 representante do Instituto de Arquitetos do Brasil — 1AB/DF, Carolina Baima Cavalcanti, 

322 questionou se é possível, nos casos onde há indicativo de quais edifícios têm interesse relevante, 

323 colocar um anexo de mapeamento de tais edifícios e criar um capitulo especial para eles, 

324 utilizando toda a área do CUB independente das áreas de planejamento. O Senhor Vicente 

325 Correia Lima Neto respondeu que já estão indicados em um outro anexo específico. A Senhora 
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353 poderão ser gerados por regulamento específico.° Senhor Vicente Correia Lima Neto 

354 acrescentou que pode ser criada uma redação permitindo condição para gerar esse potencial, 

355 inclusive propriedade privada e propriedade do Estado também que possa vender tal potencial. 

326 Carolina Berma Cavalcanti complementou que edificações tombadas e não tombadas estão 

327 no mapa, e podem ser uma diretriz do próprio plano, com o inventário de tais edificações e os 

328 parâmetros de projeto para análise posterior. O Senhor Vicente Correia Lima Neto expôs que 

329 consta nas observações, /- Conservação das características arquitetônicas e construtivas dos 

, 330 edifícios existentes. Os projetos de obra inicial e projeto de moãificação, identificações 

331 localizadas nesta UP, deverão ser submetidas à apreciação dos órgãos de proteção ao 

patrimônio histórico e a artístico nacional e do Distrito Federal, e dos conselhos CONPLAN e 

CONDEPAC, previamente a sua aprovação pelo órgão competente. Criando um rito 

diferenciado. A Senhora Carolina Baima Cavalcanti sugeriu retirar isso da tabela, e criar um 

capítulo específico para essas edificações para colocar estão em processo de inventário, e a 

partir do momento da aprovação da Lei, terá o tempo de tramitação, e estão sujeitas a um regime 

especial de aprovação, proibindo a demolição. O Senhor Vicente Correia Lima Neto informou 

que podem trazer o assunto para a lei, mas ressaltou que é importante deixar na PURP, porque 

a sua intenção é ser autônoma, e identificar o que pode ser feito com determinado bem, para 

evitar usar outras legislações. A Senhora Carolina Baima Cavalcanti explicou que para inserir 

unta lei dentro de um mapa é necessário ter um certo amadurecimento sobre o que existe, mas 

não há empecilhos de indicar uma possibilidade de ampliação do inventário para outras áreas, 

colocando um prazo. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade concordou com a 

sugestão de fazer um inventário o mais consensuado possível, deixando uma possibilidade de 

inclusão de bens inventariados. O Senhor Francisco das Chagas Leitão sugeriu que se faça 

recomendações mais genéricas, por exemplo, que na TP 1 sejam proibidas demolições inteiras 

sem passar por um certo crivo, para prevenir demolição total, ainda que não seja um 

tombamento que incida nas edificações, prevenir-se demolições de oficio, sendo uma medida 

de salvaguarda. O Senhor Vicente Correia Lima Neto complementou que pode regulamentar 

o instrumento no âmbito do Distrito Federal inteiro, estabelecendo áreas que dão condições de 

gerar potencial. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que os bens 

identificados passam por rito específico, e que no caso de chegarem a uma proteção especifica, 
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356 Deu prosseguimento: Lote 15, mercado das flores, com a sugestão de colocar a mesma 

357 observação que está no caso da Esplanada, que deve ser feita a conservação das características 

358 arquitetõnicas e construtivas do edifício existente, o projeto de obra, o projeto de reforma, o 

359 projeto de modificação e identificação, que deve ser submetido à apreciação dos órgãos de 

360 proteção, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Distrito Federal, previamente a sua 

361 aprovação pelos órgãos competentes. Com  a informação que o imóvel deve conter no máximo 

362 15 boxes. O Senhor Francisco das Chagas Leitão questionou se a aprovação é dos órgãos. O 

363 Senhor Vicente Correia Lima Neto informou que o Conselho entra se for tombado, e para os 

364 não tombados, tem que ter anuência do Conselho, do IPHAN e da Cultura, sem passar no mérito 

365 do CONPLAN e do CONDEPAC. Apenas órgão de preservação. O Senhor Vicente Correia 

366 Lima Neto deu continuidade a leitura 6°: a divisa entre os lotes pode ter qualquer tipo de 

367 vedação, o cercamento das demais divisas pode ser feito por cerca viva e/ou alambrado com 

368 altura máxima de 2,20 metros. Aplica-se a este lote, que era o sétimo, sétimo estava, cadê o 7? 

369 Está aqui, observação 7. Aplica-se a este lote o dispositivo da Lei Complementar 7.554/2008 

370 referente à ocupação de área pública em subsolo e em nível térreo somente para escada 

371 exclusivamente de emergência. Não se aplicam a estes lotes. Seção 8, que era os lotes II, 12, 

372 13 e 14. Não se aplicam a estes lotes, dispositivo da Lei Complementar 7.555 referente à 

373 ocupação de área pública em nível térreo, espaço aéreo e subsolo. A exceção da ocupação 

374 para escada de emergência e instalação técnica, conforme definido na citada lei 

375 complementar É permitido avanço de até I metro para poço de iluminação e ventilação em 

376 área pública, desde que contígua ao lote. Complementou que esse caso não se aplica ao lote 

377 10, e sugeriu uniformizar as duas redações: No caso de lotes com 100% de ocupação e 

378 projeções, é permitida a instalação de equipamentos para infiltração de água no subsolo e 

379 retenção de águas pluviais nos termos da Lei Complementar n° 929/2017, em área pública 

380 somente sobre áreas pavimentadas. Apontou ainda: a) que está disposto de forma genérica 

381 para todas as áreas onde tem explicação da LC o° 755/2008 constando a infortnação de que o 

382 movimento de terra não pode provocar o afloramento do subsolo da edificação em relação ao 

383 perfil natural do terreno; b) que a cota de soleira deve ser definida conforme critério descrito 

384 no corpo dessa lei complementar; c) que deve ser determinada uma cota de soleira para cada 

385 edificação; d) que os critérios para definição de vagas para veículos nos lotes de projeto estão 

eS/7 
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386 determinadas no corpo desta lei complementar. Informou que são informações gerais que 

387 acabam se repetindo em várias outras PURPs. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães explicou 

388 que a nota foi feita para orientar a aprovação com a orientação de que para cada edificação haja 

389 uma cota de soleira. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade solicitou que no pedido 

390 da cota de soleira seja feita uma projeção do perímetro de edificação e o lote dá.o ponto médio. 

391 A Senhora Scylla Setsuko Guimarães informou que quem define a cota é a administração, 

392 mas em relação ao método de definir a cota existem situações que dão cotas de soleiras 

393 totalmente diferentes. A Senhora Gabriela de Souza Tenorio observou que há elementos que 

394 falam da relação público-privada, e questionou como a edificação se apresenta no nível do 

395 térreo em termos de relação ao projeto dos pedestres e se entraria na questão da cota de soleira. 

396 Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu que é no espaço público, que prevê 

397 projetos de paisagismo, incluindo passeio de ciclovias, melhoria na articulação viária interna e 

398 como entorno, e não a relação do edifício como espaço público. A Senhora Gabriela de Souza 

399 Tenorio questionou sobre os parâmetros, uma vez que a preservação e a preocupação com a 

400 preservação, na perspectiva de uma possível renovação do setor, em que se pudesse observar 

401 algumas coisas que trouxessem a cidade mais aprazível para circulação das pessoas. 

402 Acrescentou que o fato de fazer um prédio que tenha um lote que é muito grande, que tem três 

403 fachadas, a possibilidade de a fachada ser toda de cerca viva, o que vai deixá-la cega 

404 independente de ser verde ou não. Explicitou que seria um ganho se pudessem colocar algo em 

405 relação ao assunto ou deixar explicito de alguma forma. Ao que o Senhor Secretário Thiago 

406 Teixeira de Andrade respondeu que essa é a sua maior preocupação, principalmente quando 

407 se discutiu o Código de Obras, que chegaram a tentar estabelecer outras formas de nommtizar 

408 tal questão. Ressaltou que se houver uma ideia bem focada na resolução desse tipo de problema 

409 será bem-vinda, pois é um aspecto que precisa ser melhorado. O Senhor Vicente Correia Lima 

410 Neto complementou que poderia ser colocada alguma referência em relação a cota de soleira 

411 com o logradouro público, para minimizar o impacto do pedestre. Prosseguiu a leitura: Aplica- 

412 se ONALT e a ODIR, então qualquer alteração de uso ou aumento de potencial construtivo tem 

413 a aplicação do instrumento. Informou que retiraram a observação I, que era a remissão 

414 desnecessária ao ODIR, e verifica-se as situações e requisitos estabelecidos no corpo desta lei 

415 complementar. Informou que nesse caso não há parâmetros de parcelamento do solo, pois não 
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416 está se permitindo o parcelamento, nem o desdobro, nem um remembramento de lotes. Com  

417 relação à diretriz do espaço público, deve ser observado prever projeto de paisagismo, 

418 incluindo passeio de ciclovias, de forma a dar qualidade para o espaço público, melhorar a 

419 articulação viária interna e com o entorno para todos os modais de circulação. Vagas de 

420 veículos, explanou que há uma referência para a questão do ordenamento e arborização de 

421 área de estacionamento público, e prevê vagas para veículos em subsolos sobre os 

422 estacionamentos existentes. Com  relação a planos e projetos, recomendações e observações, é 

423 vedado o uso de muros e cercas de qualquer natureza para os lotes do setor. O Senhor 

424 Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que está permitindo que entre lotes pode ser 

425 muro, porém não é permitido no espaço público, logradouro público. Sugeriu reanalisar a 

426 definição. Na sequencia passou ao Item 3. Assuntos Gerais: Foi sugerido pré-agendamento de 

427 uma reunião para sexta-feira, à tarde, que será confirmada posteriormente, a depender da 

428 disponibilidade _ interna do auditório.Sem mais assuntos a tratar passou ao Item 4.  

429 Encerramento: O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade, agradeceu a presença de todos 

430 e encerrou a reunião. 

VICE !'A NETO 
Subsecretário 
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