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ATA DA 3P REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 

DO CONJUNTO URBANISTICÓ PPCUB 

	

1 	Às quinze horas do sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no SCS, 

	

2 	Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edificio Sede da Secretaria de Estado de 

	

3 	Gestão do Território e Habitação )— SEGETH, foi aberta pelo Subsecretário dp Políticars e 

4 Planejamento Urbano - SUPLAN, Vicente Correia Lima Neto, a 31 Reunião do Câmara 

	

5 	Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília — PPCUB, que contou 

	

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

	

7 	Portaria n° 15, de 23/02/2016, bem como de representantes da soCiedade civil advindos do 

	

8 	CONPLAN e do CCPPTM, instituída por meio da Portaria n° 59, de 30/07/2016, para tratar 

	

9 	dos assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos 

	

10 	trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Finalização da discussão da proposta para Planos, Programas e 

	

11 	Projetos; 1.4. Introdução à discussão dos instrumentos e da estrutura institucional de 

12 planejamento, gestão, preservação, controle e fiscalização. 2. Assuntos Gerais; 3. 

	

13 	Encerramento. Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Subsecretário, Vicente 

	

14 	Correia Lima Neto, deu início aos trabalhos saudando os presentes Passou imedíatamente 

	

15 	ao Subitem 1.2. Informes: I) convidou a todos para a reunião da Comissão de Política Urbana 

	

16 	do Instituto de Arquitetos do Brasil — IAB, que será realizada no dia 8 de agosto, às 19 h, na 

	

17 	Sede Campestre do IAB. Na ocasião, §erá apresentado o andamento do PPCUB e uma prévias' 

	

18 	da discussão do seminário de habitaçào. II) abertura da Consulta Pública on-line do Plano de 

	

19 	Uso e Ocupação do Setor de Recreação Pública Norte, com duração de 15 dias, para que a 

	

20 	comunidade participe e encaminhe contribuições. Solicitou aos presentes que divulguem a 

	

21 	referida consulta para maior ampliação da discussão do Plano; III) que a Coordenadora Vera 

22 Maria Garmarski sofreu uma queda após tropeçar na calçada do Shopping Pálio Brasil e 

	

23 	fraturou o úmero em quatro pontos, e que por esse motivo ficará afastada das reuniões por 

	

24 	tempo indeterminado. Prosseguiu ao Subitem: 1.3. Finalização da discussão da proposta para 

1 
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25 Planos, Programas e Projetos: Informou que na reunião anterior foi discutido sobre 

26 	regularização de equipamentos públicos urbanos implantados, que existem há algum tempo, 

27 porém ainda não tem a questão urbanística, o lote criado ou registrado, o que gera um 

28 	conjunto de empecilhos que vão desde uma questão patrimonial, registro do patrimônio do 

29 	lote, como também, reformas. O representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil 

30 	do Distrito Federal — SINDUSCON/DF, João de Carvalho Accioly, questionou se o lote do 

31 	arquivo público, que passou pelo Conselho de Planejamento Urbano e Territorial do Distrito 

32 	Federal — CONPLAN, tem a ver com essa situação. Ao que o Subsecretário, Vicente Correia 

33 	Lima Neto esclareceu que nesse caso é um lote ocupado por duas entidades, mas que não há 

34 desafetação. O representante da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal — 

35 	TERRACAP, Giulliano Magalhães Penatti, questionou se essas áreas já foram calculadas de 

36 	acordo com os projetos. Ao que a representante da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 

37 	do Brasil — NOVACAP Lídia Adjuto Botelho, respondeu que são áreas em cima da URB já 

38 	desenhada, e com o anexo de cada um dos polígonos. O senhor João de Carvalho Accioly 

39 	questionou com relação aos lotes constituídos e particulares, se serão desapropriados, 

40 	desconstituídos e transformados em área pública, a exemplo do RUV 207, mudando a função 

41 	social da propriedade. O senhor Giulliano Magalhães Penatti ressaltou que esse assunto do 

42 	RUV já foi extremamente debatido, e que houve desapropriação e foi cancelada. Trata-se de 

43 	um morador que não quer que costrua nada no jardim da casa dele. Complementou que devem 

44 	ser elaborados dois Decretos: um de desapropriação do lote, e outro, de desconstituição. O 

45 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto acrescentou que isso deve estar regulamentado no 

46 	Código Civil, e que o Estatuto traz a possibilidade de desapropriação com o título da dívida 

47 em função da aplicação de instrumento de parcelamento da edificação da utilização 

48 compulsória, e que utiliza a desapropriação não como instrumento urbanístico, mas como 

49 	final de um processo decorrente da implantação de um instrumento. O senhor de João de 

50 	Carvalho Accioly explanou que a função social da propriedade é dada pelo PPCUB no caso 

51 	do CUB, portanto, se não vai ser mais uma propriedade, e sim um espaço livre de uso público, 

52 	terá que ser deconstituido, porém, uma das ideias é manter como propriedade de uso público, 

53 	e se for o caso, mudar a função de propriedade no PPCUB. O Subsecretário, Vicente Correia 

54 	Lima Neto, informou que irão desconstituir o lote e afetar como bem de uso comum do povo. 
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55 Ressaltou que em relação ao RUV 207, houve posicionamento da DIPRE, da COPRESB, 

56 	sendo contrários ao processo de desafetação, pois é uma área que está prevista no projeto de 

57 	parcelamento há muito tempo, e tem áreas implantadas que tem uma razão de ser naquele 

58 	local, porém, não foram ouvidos. Acrescentou que foi uma decisão do governador proceder à 

59 desapropriação, e que há um processo para formulação de Decreto. Na sequencia, deu 

60 	continuidade a leitura do texto que trata da regularização urbanística e fundiária decorrentes 

61 	de ajustes no traçado, para fins da criação e da regularização do traçado da W2 e aplicação 

62 	dos instrumentos dedesmembramento, afetação e desafetação de áreas: I — os Lotes B das 

63 	Entrequadras Sul abaixo especificadas ficam desmembrados, e a área resultante, será objeto 

64 	de desafetação da categoria de bem de uso especial e afetação para a categoria de bem de uso 

65 comum do povo. Em seguida, acessou o Geoportal para identificar as referidas áreas. O 

66 	senhor João de Carvalho Accioly solicitou esclarecimento sobre os estacionamentos na parte 

67 	de cima desses lotes, que vai passar a ser bem de uso comum do povo, e será área pública de 

68 	uso comum. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, destacou que o sistema viário foi 

69 	implantado por cima de um lote registrado, e que estará desafetando essas áreas e afetando 

70 	como bem de uso comum do povo. Ao que o senhor João de Carvalho Accioly respondeu 

71 	que entendeu que tanto o lado dos estacionamentos, quanto a parte de baixo seriam unidades 

72 dominiais, e a rua de uso comum. Ao que o Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto 

73 	explicou que esse assunto será discutido em seguida no texto. Retomou a leitura: I) trata do 

74 	desmembramento, e a área resultante será objeto de desafetaç'a'o da categoria de bem de uso 

75 	especial, e afetação para a categoria de bem de uso comum do povo, com a metragem 

76 	especifica necessária a retificaç 'do ao longo de toda W2; II) são os Lotes B das Entre quadras 

77 	Sul, que ficam desmembrados, e a área resultante será objeto de desafetação da categoria de 

78 	bem de uso especial e afetação para a categoria de bem dominial, que é a área resultante 

79 	acima da via. Então, uma parte continua como via e a outra vira um lote de bem dominial, e 

80 	todo esse conjunto de lotes, Lote B da Entre quadras 303/304, 305/306, 309/310, 311/312, 

81 	313/314 e 3015/316; III) as áreas de entreblocos do Setor Comercial Residencial Sul - SCRS 

82 	e de entreblocos do Setor Comercial Local Residencial Norte - SCLRN, abaixo especificadas, 

83 	 ficam desafetadas passando da categoria de bem de uso comum do povo para a categoria de 

84 	bem dominial: a) na área entre o Setor Comercial Residencial Sul - SCRS 509 e 510, foi 
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85 	criado lote com área de 240,70m2; b) na área entre o Setor Comercial Residencial Sul — 

	

86 	SCRS 513 e 514, foi criado lote com área de 383,30m2; c) na área entre o Setor Comercial 

	

87 	Residencial Sul — SCRS 515 e 516, foi criado lote com área de 240,00m2; d) na área entre o 

	

88 	Setor Comercial Local Residencial Norte — SCLRN 703 e 704, foi criado lote com área de 

	

89 	3.000,00m2; e) na área entre o Setor Comercial Local Residencial Norte — SCLRN 705 e 706, 

	

90 	foi criado lote com área de 3.000,00m2; fi na área entre o Setor Comercial Local Residencial 

	

91 	Norte — SCLRN 707 e 708 com a mesma área; 709 e 710 criado o lote com 3.000,00m2. O 

	

92 	senhor João de Carvalho Accioly questionou o que são esses lotes de 240 m2, que ainda não 

	

93 	conseguiu visualizar. Ao que a Diretora da DIMOB/COPROJ, Rejane Jung Viana observou 

94 que é especifico, é uma concessão para criação de garagem, e que em superficie estão 

	

95 	previstas edificações. Ao que o senhor João de Carvalho Accioly ressaltou que são dois lotes 

	

96 	ocupando o mesmo espaço, porque o pequeno está em cima e o outro em baixo. Em resposta a 

	

97 	Diretora Rejane Jung Viana reforçou que é uma concessão de área pública em subsolo, e em 

	

98 	superficie uma edificação um pouco maior. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, 

	

99 	ressaltou que é necessário demarcar esse assunto na Lei, detalhando a poligonal de cada área. 

	

100 	Sugeriu a retirar a redação das áreas na condição A, B, C, porque está explicito na Norma de 

101 Uso e Ocupação que cria o potencial construtivo com uso que seja diferente do uso de 

102 garagem. O senhor Giulliano Magalhães Penatti questionou sobre a criação desses lotes 

103 mesmo não estando previtos na época do tombamento. Citou como exemplo as primeiras 

	

104 	discussões da Quadra 901, e que o MPDFT alegou não permitiu criar nada naquele espaço, 

	

105 	pois não foi previsto originalmente. Ainda, sobre a W3 Norte, se é legal criar lotes. A senhora 

	

106 	Lídia Adjuto Botelho respondeu que na W3 Norte esses lotes existem, estão delimitados, 

107 registrado como praça. E que a Portaria 166/2016 considerou essa possibilidade de 

108 regularização, e que o PPCUB é um instrumento que tem o condão de fazer qualquer 

109 alteração, mesmo em se tratanto de tombamento. O Subsecretário, Vicente Correia Lima 

110 Neto, em continuidade a leitura do texto destacou que está inserida na planilha as 

	

111 	Entrequadras Sul, Lote B, 503/504, 505/506, 509/510, 511/512, 513/514, 515/516, que tem 

	

112 	taxa de ocupação de 20% com 100% de ocupação do subsolo, com a Observação 7, Item 2, 

	

113 	que tem um recuo de frente efundo, e um coeficiente de 0,2. Acrescentou que é subsolo para 

	

114 	garagem e instalações técnicas totalmente enterradas, e o nível térreo deverá obedecer às 
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115 	normas de acessibilidade, que é obrigatório a ocupação de 100% do lote em subsolo, não 

116 sendo admitida a edificação acima do solo, proibido o cercamento das divisas. Por fim, 

117 	informou que são as informações existentes em relação à planilha para o lote que ainda vai ser 

118 	criado.A senhora Lídia Adjuto Botelho explicou que se trata de apenas um lote, pois foi uma 

119 proposta do concurso de ideias para revitalização da W3. E esses 20% em cima foram 

120 	destinados a serviços de concessionárias, lanchonetes. O senhor João de Carvalho Accioly 

121 	comentou que após o PPCUB um lote ficará entre as 300 e outro entre as 500. Em resposta a 

122 	senhora Lídia Adjuto Botelho explicou que o novo endereçamento está na planilha, que vai 

123 	passar a ser do lote 500, Lote B, e não mais lote 300. O senhor Giulliano Magalhães Penatti 

124 destacou que existe a necessidade de um projeto para cada uma dessas áreas para criar a 

125 	unidade imobiliária, pois só a lei não cria, e tem que ter aprovação do projeto e emissão de 

126 	Decreto. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, ressaltou que é uma recomendação, e 

127 	que o lote B existe, pois é o da Entrequadra, e que há necessidade, também, de melhorar a 

128 redação. Acrescentou que vão verificar essa localização, de onde surgiu, porque não há 

129 	nenhum registro, como anexo na PURP em relação a essas áreas. E que o mesmo tratamento 

130 	dado para a Entrequadra da Asa Sul será dado à Entrequadra da Asa Norte fazendo, fazendo 

131 	alteração das áreas de praça. Em seguida deu prosseguimento a leitura: as áreas que tratam o 

132 	inciso I desse artigo devem ser utilizadas para regularização do sistema viário implantado na 

133 	via W2, que é exatamente aquela área que vai deixar de ser lote e virar área pública como o 

134 	sistema viário. Parágrafo segundo: as áreas desafetadas no inciso III corresponde a espaços 

135 subutilizados como estacionamentos, com alto índice de impermeabilização do solo, sem 

136 	tratamento urbanístico e paisagístico adequado a sua função como espaço coletivo. As áreas 

137 referidas nesse artigo podem variar até 5% na elaboração do projeto urbanístico de 

138 	revitaliza ção da avenida W3. As áreas que tratam o artigo anterior, inciso II e IH, que são 

139 	aquelas áreas onde está se criando lotes, devem ser utilizadas para a criação de unidades 

140 imobiliárias. Parágrafo primeiro: as unidades imobiliárias que tratam esse artigo são 

141 	regidas pelos seguintes parâmetros de Uso e Ocupação do Solo: O uso comercial de bens e 

142 	serviços de uso coletivo nos pavimentos térreos e superiores; Uso de garagens e sistema de 

143 	vagas rotativas nos subsolos. Sugeriu a supressão desse trecho, Uso de garagens no subsolo 

144 não computável na área construída; Taxa de ocupação de 100% em subsolo e 20% em 
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145 	superfície, coeficiente de aproveitamento igual a dois décimos, altura máxima de 5 metros. O 

146 	senhor Giulliano Magalhães Penatti questionou se a criação de bolsões de estacionamento 

147 	fora das áreas centrais de Brasília não contrasta com a politica coordenada pela Secretaria das 

148 	Cidades que visa diminuir a quantidade de carros circulando nessas áreas. Em resposta, o 

149 Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, destacou que essa política teve início na 

150 	Secretária de Mobilidade — SEMOB, e acrescentou que a questão da zona azul é uma política 

151 	de mobilidade mais ampla, que parte de um pressuposto de cobrar mais, e ter alternativas em 

152 bolsões para cobrar menos, reforçou que a intenção é criar alternativas, e que não gera 

153 qualquer conflito com a política de mobilidade. O senhor João de Carvalho Accioly 

154 Destacou que o lote será basicamente estacionamento para baixo, e para cima será dois 

155 	décimos ou 20%, que poderia construir em cima com até cinco metros. Exemplificou que um 

156 	lote de 2.500 m2, 20% seriam 500 m2, podendo ter uma construção de 500 m2  onde seriam os 

157 estacionamentos do solo para cima, e do solo para baixo, e o resto remanescente seriam 

158 	praças ou áreas livres no próprio lote. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, retomou 

159 	o artigo que estabelece como diretrizes: é proibido o uso de cerca nas divisas, a área deve ser 

160 	acessive; e vedada a utilização exclusiva na superfície do solo, sendo obrigatória a ocupação 

161 de 100% do lote em subsolo. Complementou que não poderá fazer estacionamento com 

162 	garagem apenas no nível do solo, mas também, no subsolo. Na sequencia retomou a leitura do 

163 	texto: subsolo deve ser totalmente enterrado e o nível térreo deve respeitar as normas de 

164 acessibilidade. Ás rampas de acesso a garagem e subsolo, inclusive os patamares de 

165 	acomodação devem estar localizados no interior do lote. O representante da Associação de 

166 Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal — ADEMI/DF questionou se o 

167 	estacionamento em térreo ainda está permitido. Ao que o Subsecretário, Vicente Correia 

168 	Lima Neto, respondeu que foi colocado no texto a vedação, a proibição do uso do pavimento 

169 	térreo para estacionamentos, e que a intenção é manter o espaço público livre, com função de 

170 	praça, como detalhado no § 4°. Explicou que o texto apresentado estava dentro do projeto de 

171 revitalização da W3 nos Planos, Programas e Projetos, e que em diversos momentos da 

172 	minuta anterior do Plano, criava-se lotes ou diretriz de criação de lotes, inclusive com 

173 	desafetação. E agora, foi criado um capítulo especifico de desafetação que vai tratar de 

174 	regularização urbanística dessas áreas públicas ou de domínio público. Prosseguiu a leitura: 
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175 	Para fins de regularizar a regularização urbanística fundiária para ajustes do parcelamento, 

176 	 ficam desafetadas as áreas públicas com 7.500 metros quadrados, situadas respectivamente 

177 	entre as partes A e B do lote I, e partes A e B do lote 2, do trecho Enseada Norte 1, do Setor 

178 	de Clubes Esportivos Norte para supressão do trecho da via L5 que secciona os citados lotes. 

179 A senhora Lídia Adjuto Botelho complementou que se trata do Clube de Imprensa e da 

180 Aeronáutica. O senhor Giulliano Magalhães Penatti informou que há uma questão em 

181 	relação a essas desafetações, pois se forem registradas em nome da TERRACAP para serem 

182 	vendidas ou alienadas deverão ser desafetadas e incorporadas ao patrimônio da TERRACAP. 

183 	Ressaltou que isso tem que ficar expresso na Lei. A senhora Lídia Adjuto Botelho respondeu 

184 	que provavelmente esse terreno deve ser concessão. Subsecretário, Vicente Correia Lima 

185 	Neto, destacou que estão desafetando na lei para evitar que tenha uma lei específica. Ao que o 

186 	senhor Giulliano Magalhães Penatti, reforçou que tem que ficar expresso na Lei que essas 

187 	áreas desafetadas serão incorporadas ao patrimônio da TERRACAP, para poder registrar e 

188 alienar, podendo ser da forma que o Governo estabelecer, porque se não tiver, não será 

189 possível fazer tais ações. Após discussões, o Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, 

190 	sugeriu criar um parágrafo no final de cada artigo explicitando que as áreas que serão criadas 

191 	devem ser revertidas ao patrimônio, e que tentará inserir o parágrafo nos capítulos que trata da 

192 	desafetação. Deu continuidade a leitura: fica remanejado do lote 2 B do Trecho 4, do Setor de 

193 	Clubes Esportivos Sul com a alteração de sua forma e disposição de modo a resguardar 

194 Lagoa do Jaburu, para viabilizar o disposto no caput, ficam afetado 15.898.09 metros 

195 	quadrados com bem de uso comum do povo, e desafetada a área de igual superficie que 

196 	passa a categoria de bem nominal. Demonstrou que se trata do Clube de Caça e Pesca, e que 

197 	o lote fica dentro da Lagoa do Jaburu. Destacou que está sendo desafetado e vai passar por um 

198 	processo de reparcelamento, ajustando a fórmula desse lote, e ficará desconstituído o lote A, 

199 SAI- Sul, constante da planta SAI - Sul, PR 76/1 contíguo a Lagoa e ao lote da Vice- 

200 	Presidência da República. Em continuidade a leitura do texto: Para preservação dos espaços 

201 	livres de acesso público a Orla do Lago Paranoá, e salvaguarda da escala bucólica retornam 

202 	à categoria de bem e uso comum do povo 17.616 m2  afetados por meio da Lei Complementar 

203 	n° 667 de 27 de dezembro de 2002, com bem de uso especial para incorporação ao lote oito 

204 	do Setor de Clubes Esportivos Norte. O senhor Rogério Markiewicz questionou em relação 
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205 	aos lotes do Setor de Clubes Esportivos Sul e Norte, que estão sendo desafetados, e que não 

206 entraram nos temas de uso e gabarito, se permanecem do mesmo modo. Ao que o 

207 	Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, respondeu que foi mantido o uso original, e a lei 

208 	permite a ampliação da área do lote, fazendo apenas retificações. Acrescentou que quanto ao 

209 	Cine Brasília, a construção do segundo anexo gerou polêmica, pois estariam utilizando área 

210 	verde para construí-lo, e que após a realização do Seminário sobre Unidade de Vizinhança, 

211 	organizado pelo IPHAN em 2005, foi sugerido ao PPCUB que autorizasse a construção do 

212 	anexo no lote vizinho, porque no lote do Cine Brasília não tinha espaço. Informou que esse 

213 assunto foi discutido em reunião anterior, com as observações de não se tratar de 

214 	revitalização, e sim, de complementação do projeto, e sugeriu não estabelecer parâmetros de 

215 	uso e ocupação para o lote. O senhor João de Carvalho Accioly recomendou desmembrar o 

216 	lote a fim de facilitar o processo. O representante do Instituto de Arquitetos do Brasil — 

217 	IAB/DF, José Carlos Cordova Coutinho, contextualizou sobre o projeto previsto ao Cine 

218 Brasília, e acredita que não há necessidade de alteração da área, e completou que se for 

219 	necessário, posteriormente, acrescentar algum equipamento poderá ser elaborado um projeto 

220 	conciliável. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, complementou que poderia haver 

221 	uma discussão entre a Diretoria de Preservação - DIPRE e a Secretaria da Cultura para fazer a 

222 	retificação do referido lote, não necessitando ficar a espera do PPCUB. Deu continuidade à 

223 	leitura, destaque ao trecho: os programas devem ser desenvolvidos pelo órgão responsável 

224 	pela política pública de património e cultura, e com a colaboração de outras instituições 

225 	públicas e privadas. A representante da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal — 

226 SECULT, Beatriz Coroa do Couto, sugeriu colocar que os programas devem ser 

227 	desenvolvidos pelos órgãos responsáveis, pois tanto a Cultura quanto a Educação têm linhas 

228 	paralelas de ação na área de elaboração de um programa de educação patrimonial. Informou 

229 que a Secretaria de Educação lançou a Política de Educação Patrimonial no âmbito da 

230 	educação, e que estão elaborando, também, as diretrizes dessa política à Secretaria de Cultura. 

231 	Em seguida, o Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, destacou que foi finalizado o texto 

232 	que trata do capítulo de Planos, Programas e Projetos foi finalizado. Ato contínuo, recapitulou 

233 	o trabalho realizado, e ressaltou a retirada da parte que trata da retificação do lote do Cine 

234 Brasília, e que a equipe irá analisar a questão das áreas incorporadas ao Patrimônio da 
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235 	TERRACAP, que serão desafetadas e afetadas novamente, bem como a criação de um mapa 

236 	anexo das áreas afetadas e desafetadas no âmbito dos Planos, Programas e Projetos, no eixo 

237 	de regularização urbanística do solo. Prosseguiu ao Subitem 1.4. Introdução à discussão dos 

238 	instrumentos e da estrutura institucional de planeiamento, gestão, preservação, controle e 

239 fiscalização. Esclareceu que procurou compatibilizar com o texto da LUOS, a parte de 

240 instrumentos, para não haver duas leis tratando do mesmo assunto de maneiras distintas. 

241 	Explicou as características aplicadas ao instrumento, e de que forma foi feito o ajuste pontual, 

242 	quando se trata da ODIR e ONALT no âmbito da preservação, e que trouxe o texto e a lógica 

243 da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS para dentro do Plano de Preservação. 

244 Acrescentou que com o parcelamento da edificação compulsória, o IPTU progressivo no 

245 	tempo e a desapropriação é um rito demorado, com um prazo de, no mínimo, cinco anos de 

246 	aplicação para chegar ao final. Destacou que a finalidade do instrumento foi tratar cada área 

247 	dentro do Planos, Programas e Projetos, dentro da estratégia de revitalização, de qualificação, 

248 	e detalhar um pouquinho mais cada área, e não partir do pressuposto que esse projeto será 

249 	uma operação urbana, porque talvez não seja. Informou que em 2008, tentou-se implementar 

250 a operação urbana na Ceilândia, ao longo do lote do Abadião, inclusive com estudos 

251 financeiros, e não obtiveram êxito porque a escala da intervenção não gera recursos 

252 suficientes para operacionalizar. Inferiu que a operação urbana indicada nas áreas de 

253 	revitalização do Conjunto Urbano do PDOT, no Setor Comercial Local Residencial Norte, 

254 	W3 Norte, Setor Comercial Residencial Sul, W3 Sul, Setor de Garagens Oficiais, abrangendo 

255 	o Setor de Administração Municipal, Setor de Mansões Isoladas SMI e no Setor de Clubes 

256 	Esportivo Sul Trecho 3, excluindo os Poios 7 e 8 do Projeto Orla. Sugeriu a supressão do 

257 	texto: do § 1° da Leis Especificas devem definir as particularidades e os pareimetros de 

258 	parcelamento de de uso e ocupação para as áreas referidas neste artigo; §2°. A lei da OUC 

259 	poderá rever os pareimetros estabelecidos para as áreas indicadas no caput, observados os 

260 	limites definidos na legislação de preservação, mediante estudos urbanísticos. A Senhora 

261 Lídia Adjuto Botelho esclareceu que todo o detalhamento originou das discussões da 

262 Câmara Técnica do CONPLAN, bem como no Grupo Intersetorial, composto por 

263 	representantes da SEGETH, IAB, IPHAN, Universidade, Assessores legislativos do Governo, 

264 	em 2013, quando o Projeto de Lei deixava a definição apenas para a lei da operação, e que era 



Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
31a Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
- PPCUB — 07/08/2017 

265 	preocupante em função de se tratar de uma operação urbana dentro de uma área que tem a 

266 particularidade de ser um conjunto que tem tombamento e regramento específico. Sendo 

267 	assim, fo realizado estudos dos setores onde estavam indicados a operação, definição de quais 

268 parâmetros de uso e ocupação existentes, juntamente com a ocupação, e que chegaram a 

269 parâmetros gerais de referência de taxa de ocupação com condições de fazer a operação. 

270 Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, explicou que a sugestão de retirada se deu 

271 	porque o parâmetro do referência, estaria sendo colocado a cargo da legislação maior, que é a 

272 	Portaria 166/2016 que define os macro parâmetros do setor, e que seria cabível uma análise de 

273 	todos os setores para verificar se já há parâmetros de referência, e acrescentou que os usos de 

274 	comércio e prestação já seriam pré-definidos como áreas de operação, e há a possibilidade de 

275 	inserir dentro dos Planos, Programas e Projetos, fazendo a menção aos projetos específicos. A 

276 senhora Lídia Adjuto Botelho complementou que em relação W3, seria uma maneira de 

277 	conseguir modificar os imóveis, pois explicou que eles têm uma norma rigorosa e conflituosa. 

278 	O senhor João de Carvalho Accioly ressaltou que se teoricamente forem feitas alterações de 

279 	gabaritos e de uso para em setor, por exemplo, W3, Quadras 500, W3 Norte, Quadras 700 e 

280 	500, não precisará de AOC, pois já estará proposto no PPCUB, e sujeito a cobrança de ODIR 

281 	e ONALT. Ao que o Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, explicou que ainda não 

282 	existe a lógica da operação, pois não há estudo suficiente sobre o assunto e, portanto, há 

283 	ciência sobre o limite possível de utilização. Após discussão, o senhor João de Carvalho 

284 	Accioly questionou se todos os parâmetros estabelecidos iriam para o FUNDURB. Ao que o 

285 	Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, respondeu que teoricamente sim, complementou 

286 	que outro ponto importante da operação será a desvinculação da ODIR. O senhor João de 

287 	Carvalho Accioly questionou se o recurso poderá ser utilizado para implantação de obras de 

288 	infraestrutura do VLT na W3, ou a travessia da W4. Em resposta o Subsecretário, Vicente 

289 	Correia Lima Neto, destacou que ficará vinculado a poligonal do projeto, desde que esteja 

290 	definido na poligonal da operação. Explicou que todas as áreas de operação são áreas de 

291 	reparcelamento, basicamente públicas ou institucionais, onde o potencial é venda de lote, e 

292 	não o potencial construtivo. Ressaltou que há alteração do potencial construtivo no Setor 

293 	Hoteleiro, os Setores Centrais, e destacou ser necessário pensar se deverá ser colocado dentro 

294 	da área de operação urbana. Acrescentou ser necessário uma leitura mais aprofundada dos 
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295 	representantes desta Câmara Técnica sobre a questão da Outorga, por conta da readequação 

296 do capitulo da ODIR e da ONALT com o texto da LUOS. Ainda, que a Lei da ODIR 

297 	estabelece um valor de cálculo de contrapartida, que é uma variação entre coeficiente básico e 

298 máximo, multiplicado pela área total acrescida, decorrente do potencial construtivo 

299 multiplicado pela área do terreno, mais um valor de referência do metro quadrado, 

300 	multiplicado pelo coeficiente de ajuste, que é definido pela Lei da ODIR nas áreas onde não 

301 há PDL, igual 0,2, e que todo o potencial construtivo é calculado em cima do valor de 

302 	referência do IPTU do lote, é multiplicado com um decréscimo de 20%. O senhor João de 

303 	Carvalho Accioly acrescentou que no caso da ODIR, o limite deverá ser 1, e que não tem 

304 	certeza quanto ao critério utilizado. Sugeriu que a variação deveria existir em termos de onde 

305 o Estado quer estimular e ou desestimular a ocupação. O Subsecretário, Vicente Correia 

306 	Lima Neto, esclareceu que trata da premissa da ocupação do instrumento da LUOS, que é de 

307 trazer o desenvolvimento econômico e social para as áreas de mais baixa renda e trazer 

308 	empregos para próximo das residências dessas populações. Reforçou que a lógica da ODIR e 

309 da ONALT é fazer uma relação direta com as condições de incentivo e de isenção, que 

310 	também está previsto, e que a LUOS já traz, com a adaptação ao Plano de Preservação. 

311 	Solicitou aos membros que se apropriassem do assunto para discussão na próxima reunião. 

312 	Passou ao Item 3. Assuntos Gerais. Apontou as seguintes informações: I) que no trabalho do 

313 	Grupo de Trabalho - GT foram analisadas as planilhas de parâmetros, as PURP'S do Setor 

314 Bancário Sul e Norte, e que a próxima reunião será do Setor de Autarquia Sul e Norte. 

315 	Destacou que as reuniões são abertas; II) que a metodologia adotada pelo GT é que a cada 

316 	quatro reuniões, as discussões sobre os temas sejam apresentadas a Câmara Técnica. Revelou 

317 	que as normas dos quatro setores são complexas e têm espaços em branco, e que precisam ser 

318 definidos parâmetros de uso e ocupação para os setores. E que será encaminhado, 

319 	provavelmente na sexta-feira, as planilhas de referência aos representantes para discussão na 

320 	próxima reunião da Câmara Técnica; III) que no próximo mês estará de licença paternidade, 

321 	mas vai participar da Audiência Pública do PPCUB, no dia 19 de agosto; IV) que a Diretora 

322 	Ana Carolina solicitou afastamento da Secretária em razão do Curso de Mestrado que está 

323 	fazendo na UNB, e aproveitou para agradece-la pela dedicação nesses 8 meses; V) Que a 

324 	SEGETH soliciou à NOVACAP o retono da senhora Lidia Adjuto Botelho para compor a 
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325 	equipe. Item 4. Encerramento: Não havendo mais assuntos a tratar, o Subsecretário Vicente 

326 	Correia Lima Neto agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

VICENTE CORREI IMA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN/SEGETH 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

