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ATA DA ar REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 
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1 Às quatorze horas do dia vinte do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no SCS, 

2 Quadra 06, Bloco A, Lotes 13/14,2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da SEGETH, foi 

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

4 Brasília — PPCUB, pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Gestão do Território e Habitação 

5 — SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues, que contou com a presença dos técnicos do Grupo 

6 de Trabalho— GT da SUPLAN, instituído por meio das Portarias n°  15, de 23/02/2016 e n° 112, 

7 de 21/08/2018, bem corno de representantes da sociedade civil advindos do Conselho de 

8 Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal — CONPLAN e do Conselho Consultivo, 

9 de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano — CCPPTM, instituída por meio das 

10 Portarias n° 59, de 30/07/2016 e n° 119, de 29/08/2018, para deliberar os assuntos constantes 

11 da pauta a seguir transcrita:l. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. 

12 Continuação das discussões a partir PURP TP 10 — UP 4 — Setor Edifícios Públicos Sul; 2. 

13 Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou imediatamente ao Item 1. Ordem do dia: Subtitem 

14 1.1. Abertura dos trabalhos: O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues saudou a todos 

15 e iniciou a reunião. Seguiu ao Subtitem 1.2. Informes:  Sem informes passou imediatamente ao 

16 Subitem 1.3. Continuação das discussões a partir PURPS TP 10 — UP 4 — Setor Edifícios  

17 Públicos Sul. O Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano — SUPLAN, Vicente 

18 Correia Lima Neto, lembrou que na reunião passada foram finalizadas as planilhas do TP2 da 

19 UP2 e UP3, e ficou para discussão em outro momento a possibilidade da inclusão do uso 

20 residencial, que é possível nas Quadras 500 da Asa Sul para as Quadras 500 da Asa Norte. Em 

21 ato contínuo, apresentou a Planilha de Parâmetros Urbanísticos de Preservação - PURP do SEP 

22 Sul, e fez os seguintes destaques: a) com relação ao Patrimônio Cultural no campo valor 

23 patrimonial, tem uma proposta de indicação de relevante patrimônio para o Santuário Dom 

24 Bosco, localizado no SHIGS 702, lote B, do tipo material, com indicação de preservação ao 

25 invés de tombamento. b) com relação ao Regime de Usos, assim como em outras áreas, ficou 

26 estabelecido que em algumas vezes o uso é geral, em outras, há necessidade deter uma atividade 

27 obrigatória e outras atividades complementares ao uso obrigatório. Complementou que o 
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28 primeiro endereço é da Entequadra 701/901 Sul, Lote A, com um uso institucional destinado à 

29 Administração Pública Defesa e Seguridade, apenas Defesa Civil, direção e funcionamento do 

30 Corpo de Bombeiros, serviços de lanchas contra incêndio. Registrou a necessidade de avaliar a 

31 manutenção da restrição .ao uso do Corpo de Bombeiros ou abrir a possibilidade de uso 

32 destinado a equipamento público. O Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

33 sugeriu restringir a equipamento público comunitário. O representante da Federação do 

34 Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal - FECOMÉRCIO/DF, Mateus 

35 Leandro Oliveira, fez os seguintes questionamentos: a) se o institucional EP será o das 

36 atividades que são de natureza de equipamento público, como previstas na Lei de Uso e 

37 Ocupação do Solo — LUOS; b) se as áreas das superquadras e entrequadras destinadas às escolas 

38 classes que não foram construídas serão restringidas ou o objetivo nesses casos é ampliar o 

39 leque de usos. O Senhor Vicente Correia Lima Neto ponderou que na unidade de vizinhança 

40 tem que ser algo diferenciado, ou seja, manter o uso minimamente. E que em outras áreas sem 

41 essa vinculação ou projeto poderá ter um pouco mais de abertura de uso. No caso da LUOS 

42 todo o conjunto de institucional é o mesmo tanto para o INSTI quanto para o INSTI—EP, o que 

43 muda é a natureza das áreas de domínio público, pois o EP tem essa vinculação do equipamento 

44 público na qualificação da UOS. O Senhor Mateus Leandro Oliveira ressaltou que há uma 

45 tabela de UOS que tem algumas atividades de institucional que são privadas e não entram na 

46 INST-EP. Questionou se existe estudo especialmente para as unidades de vizinhança. Ao que 

47 o Senhor Vicente Correia Lima Neto informou que será tratado posteriormente. O Senhor 

48 Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues destacou ser possível uma certa 

49 flexibilização nas entrequadras, e pouco provável que tenha proposta de flexibilizar a atividade 

50 indicada nas superquadras. O Senhor Mateus Leandro de Oliveira sugeriu comunicar os 

51 membros desta Câmara com antecedência quando forem abordar esse tema específico, para que 

52 haja uma maior participação de todos, em função da complexidade do tema. O representante da 

53 Associação Civil Rodas da Paz, Pérsio Marco A. Davison, questionou se há um planejamento 

54 de segurança para a questão de Corpo de Bombeiros. Também, se há uma ideia de utilização 

55 disso com óbvios públicos de atividades de serviço, a exemplo, do Centro Administrativo, que 

56 se por um lado tem carência, por outro tem espaços que não são utilizados, e sobretudo a questão 

57 de adensar uma demanda dentro do espaço que não tem mais como regular, como a questão do 
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58 transito e estacionamento. Complementou que o adensamento talvez seja desnecessário, uma 

59 vez que poderia haver outras alternativas. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto 

60 respondeu que foi publicado um Decreto para as secretarias específicas fazerem a gestão disso. 

61 No caso do Corpo de Bombeiros, está na Secretaria de Segurança Pública. Completou que o 

62 Corpo de Bombeiros não tem planejamento para essa área e cedeu o espaço para 

63 estacionamento, e que esse lote tem potencial de uso definido que, a princípio, o Corpo de 

64 Bombeiros está cedendo por não ter perspectiva de utilização da área num curto prazo de tempo. 

65 Registrou que esse tipo de ação é para tentar reduzir a ociosidade dos equipamentos públicos 

66 dentro do Plano, em função de haver muito espaço vazio e ao mesmo tempo muitos prédios 

67 sendo alugados por Secretarias. Destacou que a preocupação vai na perspectiva de dar mais 

68 mobilidade para a gestão dos equipamentos públicos, de forma a conseguir fazer a sua 

69 manutenção. Registrou que a LUOS criou a categoria INSTI-EP, urna vez que que é tido como 

70 equipamento público para fins de planejamento. O Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio 

71 Alves Rodrigues informou que há grande quantidade de imóveis públicos distribuídos pelo 

72 Distrito Federal, e que na maioria desses lotes não houve a necessidade de destinação para saúde 

73 e ou educação. Ressaltou que a LUOS está flexibilizando, tornando esse equipamento público 

74 sem gabaritos específicos, sem os parâmetros, ou seja, na medida em que a própria edificação 

75 vai dar o parâmetro, vai ser permitido mais de um uso, desde que haja essa possibilidade dentro 

76 do lote, dos acessos, etc. Ressaltou que a idéia é que haja uma gestão centralizada de todos os 

77 imóveis de domínio público. O representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

78 Distrito Federal—SINDUSCON/DF, João Gilberto de Carvalho Accioly, considerou que esse 

79 é um dos maiores desafios do PPCUB. Sugeriu trazer estudos baseados em projeções do IBGE 

80 para discussão de como lidar com esses espaços, de forma a se pensar no futuro. O Senhor 

81 Vicente Correia Lima Neto sugeriu não trazer a lógica da categoria de UOS EP ao PPCUB, 

82 uma vez que sua constituição foi completamente diferente, mas de fazer uma ressalva no texto 

83 para que os lotes de domínio público sejam mantidos como equipamento público comunitário, 

84 fazendo referência a lei específica. Propôs retirar a restrição do Corpo de Bombeiro, deixando 

85 como uso institucional vinculado à Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, em 

86 função da categoria de uso da tabela de uso de atividades 84.0, ampliando, dessa forma, a 

87 restrição anterior que era apenas de defesa Civil. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 
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88 sugeriu colocar uma ressalva na lei que estão indicados na PURP ou na tabela porque todos 

89 esses lotes já estão indicados como domínio público e permanecerão públicos. O Senhor 

90 Vicente Correia Lima Neto aventou a possibilidade de um anexo com o mapeamento de todos 

91 os lotes de domínio público dentro do conjunto urbano. Ao que o Senhor Subsecretário Luiz 

92 Otavio Alves Rodrigues sugeriu, por princípio de precaução, deixar um parágrafo de que é 

93 possível, mediante estudos técnicos, alguns desses lotes públicos serem transformados em 

94 particulares, e, eventualmente, desafetados. Na sequência, o Senhor Vicente Correia Lima 

95 Neto passou a explanar o caso do lote SHGIS 712, lotes A, B e C, Conjunto Paroquial Dom 

96 Bosco, que consta de uma observação que se trata de um lote não registrado. Esclareceu que há 

97 alguns lotes que estão nas mesmas condições, para tanto, é necessário fazer referência da PURP, 

98 para não haver a necessidade de alteração do PPCUB quando aprovado o parcelamento. 

99 Ressaltou que há uma equipe fazendo a intercessão entre os lotes com registro e sem registro. 

100 O representante da Companhia Imobiliária de Brasília — TERRACAP, Giulliano Magalhães 

101 Penatti, registrou uma boa estratégia utilizar a Lei 13.465/2017 para fazer as regularizações 

102 dentro do Plano, porque tem áreas mais recentes que tem polígono de projeto, porém, a maior 

103 não tem polígono de parcelamento. Revelou da dificuldade de apurar um remanescente de uma 

104 fazenda imensa tirando lote por lote. É um trabalho cruel e gigantesco. Em continuidade, o 

105 Senhor Vicente Correia Lima Neto destacou: a) que foi retirado do institucional o conjunto 

106 paroquial porque faz parte de um projeto não registrado; b) que o uso obrigatório tem o uso 

107 institucional, vinculado à educação, atividades artísticas, criativas de espetáculos; c) que o 91 

108 são atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, apenas atividades biblioteca e 

109 arquivos; d) que o 93 são atividades esportivas de recreação e lazer, apenas atividades de 

110 condicionamento fisico; e) que o 94 são atividades de organizações associativas, apenas 

111 atividades organizações religiosas e as atividades organizações associativas ligadas a cultura e 

112 a arte; f) que existe o comércio varejista de artigos religiosos e outros, e a prestação de serviços 

113 alimentação, apenas lanchonetes, casas de chá, sucos e similares. Seguiu para entrequadra 

114 706/906, lote D, lote do DETRAN vinculado somente a administração pública. Os lotes 704, 

115 707/907 da CEB que são uso institucional vinculado a eletricidade, gás e outras utilidades, 

116 apenas geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Completou que são lotes 

117 destinados à subestação. O Senhor 
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118 Mateus Leandro de Oliveira questionou como ficará a questão dos lotes que já foram vedidos. 

119 Ao que o Senhor Subsecretário Luiz Otavio Alves Rodrigues respondeu que eles fazem a 

120 venda e pedem concessão de área pública. O Senhor Mateus Leandro Oliveira lembrou que 

121 nas discussões da LUOS, foi realizado um levantamento de equipamentos públicos já vendidos, 

122 Que são concessionárias ligadas ao Distrito Federal. Perguntou se há também esse estudo no 

123 PPCUB. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu que no PPCUB não tem esse 

124 levantamento de imóveis transferidos das concessionárias. A servidora da DIPRE/SUPLAN, 

125 Scylla Setsuko G. W. Mazzoni informou que a Central de Aprovação de Projetos — CAP, 

126 recebem várias demandas nesse sentido, inclusive dos Correios que vendeu vários lotes e o 

127 comprador queria colocar um uso diferente daquele que estava destinado. Citou que isso 

128 acontece no SIG, SOA, e, salvo engano, esses lotes que foram citados do SEP Sul as subestações 

129 já estão instaladas. Em seguida, o Senhor Vicente Correia Lima deu continuidade a leitura da 

130 PURP SEP — Entrequadras 707/907 lote A, BeCo 709/909 Lote C, De E, e 712/912, E, F e 

131 G — Obrigatório Comercial: 47 G: Comércio Varegista, apenas: comércio varejista de mercadorias 

132 em geral com predominância de produtos alimentícios, minimercados, mercearias e armazéns; ou 

133 comércio varejista de mercadorias sem predominância de produtos alimentícios, ou comércio varejista 

134 de produtos alimentícios, bebidas e fumo; comércio varejista de equipamentos de informática, 

135 comunicação; ou comércio varejista de artigos culturais; ou comércio varejista de produtos 

136 farmacêuticos, perfumaria, cosméticos, artigos médicos, óticos e ortopédicos; comércio varejista de 

137 vestiário e acessórios, de calçados e artigo de viagem, joias e relógios e comércio varejistas de outros 

138 produtos novos não especificados anteriormente. O Senhor Subsecretário Luiz Otavio Alves 

139 Rodrigues questionou qual atividade de comércio varegista não pode nesse caso. A Senhora 

140 Scylla Setesuko G. W. Mazzoni esclareceu que esse PLC vem de minutas anteriores que 

141 permitia pouca flexibilização em relação ao já existente, então, esse comércio varegista é 

142 restrito porque a norma permitida é do SEP Norte que podem pequenas atividade comerciais. 

143 Após debates sobre a ampliação das atividades do comércio varegista, o Senhor João Gilberto 

144 de Carvalho Accioly sugeriu abrir mais o leque de atividades e restringir para postos de 

145 gasolina e comércio de gás. Concluiu-se pela exclusão apenas da atividade de comércio e serviços de 

146 combustíveis e gás e todo o restante viraria regra. Em seguida, o Senhor Vicente Correia Lima Neto 
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147 Prosseguiu a leitura: Complementar — Industrial: fabricação de produtos fármaco-químicos e 

148 farmacêuticos, apenas, a fabricação de produtos farmacêuticos; - Prestação de serviços: 

149 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos; Correio e outras atividades 

150 de entrega; Alimentação, apenas: restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas; 

151 Edição e edição integrada à impressão; Atividades dos serviços de tecnologia da informação; 

152 Atividades de prestação de serviços de informação; Atividades de serviços financeiros; 

153 Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde; Atividades auxiliares dos 

154 serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde; Atividades 

155 imobiliárias; Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria; Atividades de sedes de 

156 empresas e de consultoria em gestão empresarial; Serviços de arquitetura e engenharia; testes e 

157 análises técnicas; Pesquisa e desenvolvimento cientifico; Publicidade e pesquisa de mercado; 

158 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas; Atividades veterinárias; Aluguéis não- 

159 imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-fmanceiros, apenas: Aluguel de objetos pessoais 

160 e domésticos; Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra; Agências de viagens, 

161 operadores turísticos e serviços de reservas; Atividades de vigilância, segurança e investigação; 

162 Serviços para edifícios e atividades paisagísticas; Serviços de escritório, de apoio 

163 administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas; Reparação e 

164 manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos; 

165 Outras atividades de serviços pessoais, exceto: atividades funerárias e serviços relacionados; 

166 Serviços domésticos. Foi retomado as discussões sobre a PURP TP10 UP3: Prestação de 

167 Serviços 41 — F — Construção de edifícios, e o Senhor Vicente Correia Lima Neto questionou 

168 se a incorporação de empreendimentos imobiliários não seria atividade de escritório. Ao que o 

169 Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues destacou que é uma atividade de 

170 serviço, vinculada a incorporadoras, construtoras que terão sua sede nesse local. O Senhor João 

171 Gilberto de Carvalho Accioly se colocou à disposição para pesquisar na tabela CNAE, a opção 

172 para os escritórios das construtoras. Ficou consensuado que o Sinduscon, Ademi e Fecomércio, 

173 por meio dos seus representantes, farão análise das planilhas para avaliar as atividades 

174 econômicas vinculadas ao comércio e serviço, da construção civil e incorporação imobiliária que 

175 poderiam ter algum tipo ou não de restrição de uso com relação a tabela CNAE. Foi sugerido ao grupo 

176 convidar a FIBRA com o mandato de avaliar os usos que o PPCUB está estabelecendo, a luz da tabela 
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177 de atividades e a lógica de cada setor produtivo. Na sequencia, o Senhor Secretário Adjunto Luiz 

178 Otavio Alves Rodrigues passou ao Item 2. Assuntos gerais.  Não foi mencionado. Deu-se 

179 prosseguimento ao Item 3. Encerramento: Ficou encaminhado para a próxima reunião, a leitura e 

180 análise da PURP TP I. Sem mais assuntos a tratar, o Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alvez 

181 Rodrigues agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

LUIZ O S RODRIGUES 
'o Adjunto 

VICENTE CORREIA LIMA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN 
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