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ATA DA 4C REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA - PPCUB 

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

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

3 aberta a 46  Reunião do Grupo do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico - PPCUB — 

4 pela Coordenadora de Preservação — COPRESB/SUPLAN/SEGETH, Senhora Nádia Mendes 

5 de Moura, que contou com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho — GT da SUPLAN, 

6 instituído por meio das Portarias n° 15, de 23/02/2016 e n° 112, de 21/08/2018, bem como de 

7 representantes da sociedade civil advindos do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano 

8 — CONPLAN e do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial 

9 Metropolitano — CCPPTM/DF, instituídas por meio das Portarias n°59 de 30/07/2016 e n° 119, 

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

11 dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Aprovação das Atas da 38', 39a e 4041  

12 Reuniões realizadas em 28/08, 03 e 10/09, respectivamente; 1.4. Discussões da Planilha TP2 

13 UP1. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou imediatamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1.  

14 Abertura dos trabalhos: A Coordenadora Nádia Mendes de Moura saudou a todos. Seguiu ao 

15 Subitem 1.2. Informes: Informou que Subsecretário Vicente Correia Lima Neto e o Secretário 

16 Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues não poderiam estar presentes à reunião. Prosseguiu ao 

17 Subitem 1.4. Discussões da Planilha TP2 UP1: Iniciou a discussão da TP2 — Território de 

18 Preservação 2, informou que iriam trabalhar com o Projetos de Lei Complementar — PLC, no 

19 artigo 38° que faz a introdução do território de preservação Passou a leitura do Território de 

20 Preservação 2: Superquadras e áreas de vizinhança. Art. 38 - O TP2 corresponde ao território 

21 que configura a escala residencial da concepção urbanística do plano piloto, onde se localizam 

22 a Superquadras e Entrequadras com comércios locais e equipamentos comunitários 

23 constituintes das áreas de vizinhança. Parágrafo 1° - Considera-se área de vizinhança o conjunto 

24 de quatro Superquadras incluindo os comércios locais, Entrequadras e equipamentos 

25 comunitários e estrutura viária. Parágrafo 2° - Integram esta área: o Eixo Rodoviário- 

26 Residencial Norte e Sul — Eixão, leito viário e canteiro central dos Eixos Rodoviários Leste e 

27 Oeste, definindo a estrutura viária da cidade com predominância de canteiros verdes sendo 
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28 responsáveis pelos enquadramentos perspectivos que remetem ao conceito da cidade-parque. 

29 Parágrafo 3° - O TP2 é composto de oito Unidades de Preservação — UP, conforme delimitação 

30 do anexo VIII. 1 - UP1 corresponde ao Eixo Rodoviário Residencial. UP2 Superquadras 100, 

31 200 e 300. UP3 Superquadras 400. UP4 Comércio Local Sul. UP5 Comércio Local Norte. UP6 

32 Entrequadras 100, 200, 300 e 400. UP7 Entrequadras 100, 300, 200 e 400. E a UP8 

33 correspondente ao Parque Olhos d'Água. Art. 39: As diretrizes para salvaguarda dos valores 

34 do TP2 são: I - garantia da estrutura das áreas de vizinhança do Eixo Rodoviário Residencial; 

35 II - manutenção dos atributos do tecido urbano e das características e uso dos espaços abertos; 

36 III - resguardo dos princípios da escala residencial consolidados na proposta das superquadras. 

37 IV - permeabilidade visual e de circulação das superquadras asseguradas pelo uso de pilotis 

38 livre e pela ausência de cerca de qualquer natureza nos edificios residenciais e espaços públicos 

39 circundantes admitida a ocupação descontínua de até 30% da área dos pilotis com o 

40 compartimentos de uso coletivo, zeladoria e cômodos técnicos; V — gabarito de até seis 

41 pavimentos sobre o pilotis para os edificios das superquadras facultada ao uso da laje do 6° 

42 pavimento para a cobertura de uso coletivo sobre o 6° pavimento; VI — manutenção da 

43 descontinuidade das vias Li e da via W1 na Asa Sul e Asa Norte; VII — complementação da 

44 arborização das faixas verdes que delimitam as superquadras preferencialmente com espécies 

45 nativas do cerrado; VIII — manutenção do traçado do Eixo Rodoviário como elemento de 

46 estruturação do plano urbanístico sem obstrução das visuais com canteiros gramados e 

47 arborizados preferencialmente com espécies típicas do cerrado; IX — controle da ocupação das 

48 concessões de direito real de uso e concessão de uso do solo vinculada as projeções de modo a 

49 ampliar a permeabilidade do solo e as áreas verdes das superquadras; e X — valorização do 

50 projeto de paisagismo das superquadras e das áreas de vizinhança promovendo o tratamento 

51 integrado da urbanização e ações que garantam a acessibilidade universal a mobilidade dos 

52 pedestres e ciclistas. A representante Gabriela de Souza Tenório, Conselho de Arquitetura e 

53 Urbanismo - CAU/DF, destacou como vago o trecho "garantia da estrutura das áreas de 

54 vizinhança do Eixo Rodoviário-Residencial". A Diretora de Preservação e Subsecretaria de 

55 Políticas e Planejamento Urbano, DIPRE/SUPLAN Senhora Lídia Adjuto Botelho, 

56 concordou, sugerindo complementação da palavra: estrutura. Após discussão, sugeriu que 

57 mantivessem como garantia do conjunto das Superquadras e suas áreas de vizinhança, retirando 
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58 a palavra: estrutura. O representante Francisco das Chagas Leitão, Agência de Fiscalização 

59 do Distrito Federal - AGEFIS, sugeriu colocar preservação ou manutenção, uma vez que 

60 preservação dá a configuração urbana das Superquadras, e suas áreas de vizinhança estaria mais 

61 genérico. A Senhora Lídia Adjuto Botelho alertou que se trata de diretrizes para salvaguarda 

62 dos valores da TP2. A Coordenadora Nádia Mendes de Moura leu o trecho final: preservação 

63 da configuração urbana do conjunto das superquadras e da estrutura das áreas de vizinhança do 

64 Eixo Rodoviário Residencial. A Senhora Gabriela de Souza Tenório sugeriu que a redação 

65 fosse simplificada na questão da cobertura coletiva, que repete duas vezes acima da laje do 6° 

66 pavimento. Passou as Planilhas de Parâmetros Urbanísticos e de Preservação — PURP's, TP2, 

67 UP1, Eixo Rodoviário Residencial Norte e Sul, como forma urbana, paisagem urbana e 

68 histórico nós temos o maior valor. A Senhora Lídia Adjuto Botelho sugeriu o acréscimo da 

69 obra paisagística do Burle Marx na Superquadra 308, uma vez que o trecho trata da questão do 

70 patrimônio cultural. A Coordenadora Nádia Mendes de Moura deu continuidade. B — Regime 

71 de usos e atividades. Endereços: Estações do Metrô, Galeria dos Estados e Galeria do 

72 Trabalhador. Informou que tem a observação 2, áreas sobre regime de concessão de uso. As 

73 atividades permitidas: prestação de serviços, transportes terrestres correio e outras atividades 

74 de entrega. Alimentação, exceto serviço de catering, bufê e outros serviços de comida 

75 preparada. Edição e edição integrada à impressão; telecomunicações, atividades de serviços de 

76 tecnologia da informação, atividades de prestação de serviços de informação, atividades de 

77 serviços financeiros. Seguros, resseguros, previdência complementar e plano de saúde, 

78 Atividade imobiliárias: Aluguéis não imobiliários, gestão de artigos intangíveis não financeiros, 

79 aluguel de objetos pessoais e domésticos. Agência de viagem, operadores turísticos e serviços 

80 de reservas, serviços de escritório de apoio administrativos e outros serviços prestados 

81 principalmente as empresas, reparação e manutenção de equipamentos de informática 

82 comunicação e objetos pessoais e domésticos, outras atividades de serviços pessoais, exceto, 

83 atividade funerárias e serviços relacionados. Comercial: Comércio varejistas, apenas comércio 

84 de mercadoria em geral sempre a dominância de produtos alimentícios. Comércio de produtos 

85 de padaria, laticínios, doces, balas e semelhantes. Comércio varejista de artigos culturais, 

86 criativos e esportivos. Comércio de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos 

87 médicos, óticos e ortopédicos. Comércio de produtos novos não especificados anteriormente e 
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88 de produtos usados exceto comércio varejista de gás e liquefeito, petróleo e comércio varejista 

89 de fogos de artificio e artigos pirotécnicos. O Senhor Cristiano Wilson Pimenta Portilho, 

90 DTPRE/SUPLAN, questionou quanto a atividade de artesanato. A representante Marise 

91 Pereira de Medeiros, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos — SINESP, observou que 

92 em outras PURP o artesanato estava bem especificado. Sugeriu que fosse revisto. A Senhora 

93 Lídia Adjuto Botelho apontou que está disposto em 4789-0, comércio varejista de outros 

94 produtos novos não especificados anteriormente. A Coordenadora Nádia Mendes de Moura 

95 prosseguiu: Como institucional, nós temos administração pública, defesa e seguridade social, 

96 educação apenas atividades de apoio à educação atividades artísticas, criativas e espetáculos. 

97 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental e atividades esportivas e de recreação e 

98 lazer. PAG — Obrigatório comercial, comercial varejista apenas o comércio varejista de 

99 combustíveis para veículos automotores e como complementar, o comercial com comércio de 

100 reparação de veículos automotores e motocicletas, apenas o comércio de varejo de peças e 

101 acessórios novos para veículos automotores, comércio e varejo de pneumáticos e câmara de ar. 

102 Comércio varejista: Apenas, comércio de doces balas, bombons e semelhantes, comércio 

103 varejista de bebidas, tabacaria, comércio varejista de tabacaria em lojas de conveniência, 

104 comércio varejista de livros, comércio varejista de jornais e revistas e comércio varejista de gás 

105 liquefeito e petróleo. Prestação de serviços: comércio reparação de veículos automotores e 

106 bicicletas, apenas serviços de lavagem e lubrificação e polimento de veículos automotores e 

107 serviços de borracharia para veículos automotores. Alimentação: apenas lanchonetes, casas de 

108 chá, sucos e similares. Passou ao dispositivo C de controle morfológico. Como endereço, seria 

109 PAG, a taxa de ocupação, térreo e sobreloja de 25%. A cobertura de acordo com os 

110 afastamentos subsolo optativos de acordo com os afastamentos. Afastamentos e recuos. 

111 Edificação: frente e fundo 3 metros e laterais de 4. A cobertura fundos de 3, e laterais de 4. 

112 Pilares e bombas com recuo de 3. Coeficiente de aproveitamento 0,25, com altura máxima da 

113 edificação 6 metros. Taxa de permeabilidade, nós temos uma observação. A Senhora Lídia 

114 Adjuto Botelho esclareceu que os parâmetros foram retirados da NGB, pois os lotes de postos 

115 de abastecimento de combustíveis do Eixinho têm uma NGB específica para eles. A 

116 Coordenadora Nádia Mendes de Moura continuou com a leitura da Observação 6, que tratada 

117 taxa de permeabilidade e informou que ao longo da divisa frontal do lote éobrigatória a 
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118 execução de grelha ou solução equivalente, que assegure a correta captação e escoamentos das 

119 águas recebidas. Quanto aos endereços, pontuou as seguintes observações. 1 - Implantar o 

120 projeto de reforma e qualificação das passagens subterrâneas, e projeto resultante de concurso 

121 público já realizado. 2 - Áreas sob regime de concessão de uso. 3 - é obrigatória a previsão de 

122 no mínimo 5 vagas para veículos no caso de existir loja de conveniência, no caso dos postos, 

123 ficando facultada a construção de muros nas divisas laterais e de fundo, com altura máxima de 

124 1,20m. 4 - Os muros das divisas laterais deverão ter um afastamento frontal mínimo de 4 metros. 

125 5 - É permitida concessão não onerosa para os acessos aos lotes e para instalação de lava-jato, 

126 calibrador e gaiola de gás conforme delimitação estabelecida nos croquis abaixo. 6 - Nos 

127 acessos indicados nos croquis é vedada a instalação dos equipamentos citados anteriormente. 

128 7 - No caso de lotes com 100% de ocupação e projeções é permitida instalação de equipamentos 

129 para infiltração de água no subsolo e retenção de águas pluviais, essa é uma observação padrão. 

130 8 - os critérios para a definição de vagas para veículos nos lotes e projeções estão determinados 

131 no corpo desta Lei Complementar. Informou que não há cobrança de ODIR e nem de ONALT 

132 em tais casos, da mesma forma não é permitido o parcelamento, desdobrou nem 

133 remembramento. O Senhor Francisco das Chagas Leitão sugeriu quanto a observação número 

134 1, que seria mais pertinente diretrizes de espaço público. A Senhora Lídia Adjuto Botelho 

135 concordou. A Coordenadora Nádia Mendes de Moura deu segmento, informou que nesse 

136 espaço público há duas observações, os grandes gramados arborizados devem ser valorizados 

137 e preservados e mantido o Eixão do lazer aos domingos e feriados e implantar o projeto de 

138 reforma e qualificação das passagens subterrâneas, sendo esse projeto resultante de concurso 

139 público já realizado. Para o G que prevê vagas para veículos, prevê estacionamentos 

140 subterrâneos vinculados às estações de metrô, especialmente nas Estações Tuminais Asa Sul 

141 existente e Asa Norte prevista. Campo H — Planos e projetos, recomendações e observações: a) 

142 devem ser construídas galerias de transposição Leste-Oeste, com comércio e serviço de apoio, 

143 desde as estações do metrô, à medida em que estas forem sendo construídas. b) deve ser 

144 construída, também, galeria de transposição dos setores comercial e bancário norte. c) devem 

145 ser revistas as passagens subterrâneas, visando a resolução dos problemas de segurança e 

146 limpeza, conforme diretrizes estabelecidas no corpo desta Lei Complementar e d) fica vedada 

147 a redução e/ou supressão das superficies de canteiros para ampliação do sistema viário de 
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148 veículos automotores. A Senhora Gabriela de Souza Tenório apontou uma redundância 

149 quanto ao tratamento da passagem subterrânea em dois momentos no texto. Abordou também 

150 a questão da galeria de transposição do Setor Comercial e Bancário abaixo da Galeria do 

151 Trabalhador, para passar embaixo do Eixão. No 2 — deve ser construída galeria de transposição 

152 dos setores Comerciais e Bancário Norte, que deveria ser parte de um concurso público. O 

153 representante Pérsio Marco A. Davison, Rodas da Paz, apontou que visando a questão da 

154 resolução de problemas, não é típico do trabalho que estão fazendo, devem ser revistas as 

155 passagens subterrâneas conforme diretrizes complementares estabelecidas. A Senhora Lídia 

156 Adjuto Botelho sugeriu a retirada do item C — Implantar projeto de reforma e qualificação 

157 tendo como referência o projeto resultante de concurso público em geral realizado. O Senhor 

158 Francisco das Chagas Leitão abordou a proposta de colocar muros e cercas, que deve ser uma 

159 opção incogitável. O Senhor Pérsio Marco A. Davison concordou, explanou que se há a visão 

160 de preservar o plano conforme foi estabelecido, não há como modificar um dos eixos que 

161 estabelece a estrutura da cidade. A Senhora Lídia Adjuto Botelho sugeriu trazer as 

162 observações do Senhor Francisco das Chagas Leitão e endossada pelo Senhor Pérsio Marco A. 

163 Davison para o campo H. O representante Giuliano Magalhães Penatti, Companhia 

164 Imobiliária de Brasília — TERRACAP, complementou reafirmando que a principio tem um 

165 compromisso com a urbanidade, acrescentou que se trata de uma discussão importante, 

166 questionou se ela será feita em algum momento, não no PPCUB. A Senhora Lídia Adjuto 

167 Botelho informou que está sendo analisado tanto no âmbito da Secretaria quanto no âmbito do 

168 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — IPHAN, acrescentou que é um assunto 

169 que foi levado para o GTE da Cooperação Técnica para discussão. A Senhora Gabriela de 

170 Souza Tenório chamou a atenção com relação ao número de acidentes, que o número de 

171 pedestres atropelados é muito alto, e destacou que devem levar em consideração também os 

172 pedestres. A Coordenadora Nádia Mendes de Moura questionou a opinião dos demais 

173 membro em relação ao texto: adequação ao uso do Eixo Rodoviário-Residencial Norte e Sul 

174 como uma via urbana e não como uma rodovia vedada, sendo vedadas segregações ou barreiras 

175 físicas.. Sem ressalvas, informou que está no corpo da Lei como diretrizes para salvaguarda dos 

176 valores da TP2. O Senhor Pérsio Marco A. Davison destacou no texto a manutenção do Eixo 

177 Lazer, que sobre o uso, a irredutibilidade dos canteiros por manutenção do projeto inicial e a 
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178 vinda desse espaço para a urbanidade não apenas como uma rodovia. A Coordenadora Nádia 

179 Mendes de Moura concordou, mas complementou que não deve ser trazida a mesma redação 

180 que está nas diretrizes, o que deixaria o texto redundante. Chamando a atenção para fazer a 

181 remissão ao tema que já está tratado nas diretrizes da TP2. Passou ao TP 2, UP2 Superquadras 

182 100, 200 e 300 Norte e Sul, a forma urbana, paisagem urbana e como histórico de maior valor. 

183 Informou que está sinalizado o território a ser analisado, entrando o paisagismo. Como 

184 Patrimônio Cultural, há três bens com tombamentos Distrital. Área de Vizinhança 

185 107/108/307/308, tombado em âmbito Distrital. O Paisagismo da Superquadra Sul 308 também 

186 e a Escola Classe 308 Sul. Regime de usos e atividades: Endereços, atividades permitidas. 

187 Superquadra Norte e Superquadra Sul Blocos residenciais, a única atividade permitida é a 

188 habitação multifamiliar Escola-Classe como uso institucional: Educação: apenas Ensino 

189 Fundamental. EPC Jardim de infância institucional: Educação, apenas Educação infantil — 

190 creche; Educação infantil — pré-escola. PLL como uso obrigatório comercial. Comércio 

191 Varejista, apenas comércio de combustíveis para veículos automotores. Sobre os postos uso 

192 complementar comercial. Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, apenas 

193 o comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comércio a varejo 

194 de pneumáticos e câmaras-de-ar. Comércio Varejista, apenas comércio de doces, balas, 

195 bombons e semelhantes. Comércio varejista de bebidas. Tabacaria. Comércio varejista de 

196 mercadorias em lojas de conveniência. Comércio varejista de livros. Comércios varejista de 

197 jornais e revistas. Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo. Prestação de serviços: 

198 comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, apenas serviços de lavagem, 

199 lubrificação e polimento de veículos automotores. E serviços de borracharia para veículos 

200 automotores. Alimentação: apenas lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. C — 

201 Dispositivos de controle morfológico. Tendo três observações: 1 - Assegurar o livre trânsito de 

202 pedestres e a permeabilidade visual. 2 - Nas projeções não edificadas, nas reformas e nas 

203 substituições de imóveis, as novas edificações poderão possuir varandas, as quais não poderão 

204 ser fechadas, não sendo permitida expansão de compartimento. 3 - Cobertura exclusivamente 

205 para uso coletivo. Os endereços nas Superquadras: taxa ocupação máxima com construções é 

206 de 15%. Os afastamentos e recuos 20% corresponde a faixa verde non aedificandi e a taxa de 

207 impermeabilidade 65%. A Senhora Gabriela de Souza Tenório questionou quanto as varandas 
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208 que já estão fechadas e as coberturas que já são privatizadas. A Senhora Lídia Adjuto Botelho 

209 respondeu que está tratando das Superquadras 100, 200 e 300, não cabendo colocar a sugestão 

210 da Senhora Gabriela de Souza Tenório, porque já estão os 30% descontínuos. A Coordenadora 

211 Nádia Mendes de Moura retomou sobre a taxa de ocupação das superquadras de 15% a 

212 observação 1 trata que em todas as superquadras nas Asas Sul e Norte a taxa máxima de 

213 ocupação para a totalidade das unidades de habitações conjuntas é de 15% da área do terreno 

214 tomando o limite externo da faixa verde não edificante. Em relação a taxa de permeabilidade 

215 observação 13, somente 20% das áreas das superquadras poderão ser impermeabilizadas, de 

216 forma a viabilizar a implantação de garagens subterrâneas, acessos veiculares, quadras 

217 esportivas e outras áreas com pisos não permeáveis. A Senhora Gabriela de Souza Tenório 

218 questionou se as bancas de revistas entrariam. A Senhora Lídia Adjuto Botelho respondeu que 

219 nas Superquadras as bancas não são lotes, são apenas a concessão de área pública. O Senhor 

220 Francisco das Chagas Leitão destacou quanto as varandas que a legislação atual permite que 

221 no projeto já se incorpore a varanda, usando a legislação que permite a varanda em espaço 

222 público aéreo. Afirmou que pela legislação atual, essa incorporação ao compartimento blindeiro 

223 já pode ser feito na incorporação do projeto. Em relação a colocação de blindex ou grade, 

224 explicou que pode acabar caindo numa questão judicial que extrapola o âmbito do plano do 

225 PPCUB. A Senhora Marise Pereira de Medeiros afirmou que por essa razão se questiona se 

226 valeria a pena tratar desse tema no PPCUB. A Coordenadora Nádia Mendes de Moura 

227 continuou, blocos residenciais da Superquadra Norte e Superquadra Sul, com a taxa de 

228 ocupação de 100% sendo de 30% pilotis, o corpo do edificio 100%, a cobertura 30 e o subsolo 

229 100. Nos pilotis são permitidos: portaria de acesso aos pavimentos, compartimento quadro de 

230 medidores, unidade domiciliar para zelador com apartamento econômico ou conjugado, 

231 compartimento para guarda de bicicletas, sendopermitido, prioritariamente nos pilotis, quando 
232 não houver subsolos na edificação. Salão de múltiplas atividades: festas, estar, reunião, jogos 

233 incluindo serviços de apoio composto de copa e sanitário para pessoas com dificuldades de 
234 locomoção - permitido nos pilotis quando não existir na cobertura. Sala de administração do 
235 condomínio, depósito de materiais de limpeza, conservação e manutenção, guarita, torres de 

236 circulação vertical, constituídas, no máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e 
237 seus patamares, poços de elevadores e seus vestíbulos, dependência para funcionários, 
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238 compartimentos para lixo compartimentos técnicos. A — As caixas individuais receptoras de 

239 correspondência devem ser previstas no vestíbulo de social ou no de serviço; B — As torres de 

240 serviços de circulação vertical, poderão avançar até 5 metros em área pública e deverão dar 

241 acesso a todos os pavimentos incluindo o subsolo e a cobertura, quando houver. É permitida a 

242 ocupação máxima de até 30% da área da projeção registrada no Cartório de Registro de Imóveis 

243 competente com a construção de pilares, compartimentos obrigatórios e opcionais. É permitida 

244 a ocupação máxima de até 5% da área da projeção com jardins e jardineiras, sem nenhuma 

245 configuração de cercamento ou barreira. É vedado o cercamento dos pilotis. O perímetro das 

246 rampas de garagem, exceto da entrada e saída, deverá possuir guarda corpo com 1,10 metro de 

247 altura. O Senhor Francisco das Chagas Leitão informou que fizeram um levantamento 

248 bastante abrangente, e todos os edificios das Superquadras das Asa Sul e Asa Norte foram 

249 mapeados. Afirmou que devem pactuar com a comunidade os limites da atuação, que não pode 

250 simplesmente fazer derrubadas. Destacou que optaram por fazer a ação nas Superquadras após 

251 o término da programação dos puxadinhos do Comércio Local Sul. Esclareceu que todos os 

252 comércios já estavam 100% notificados, autuados com intimação demolitória, e com a nova 

253 legislação optaram por fazer uma nova rodada de autuação para afastar qualquer possibilidade 

254 de insegurança jurídica dos autos. O representante Paulo Muniz Roberto de Morais Muniz, 

255 Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI/DF, afirmou 

256 que é extremamente importante fazer esse trabalho, ajustando através de diálogo com todos os 

257 condomínios, e de orientação técnica, como foi feito em Águas Claras, em que foi atendido 

258 praticamente 90% da cidade. A Coordenadora Nádia Mendes de Moura deu continuidade, 

259 finalizando os pilotis, informou que há a observação 16, que ficam preservados os pilotis 

260 aprovados com taxa de ocupação de 40% em data anterior a aprovação dessa Lei 

261 Complementar. Complementou que a redução foi em razão de todo um levantamento feito, 

262 principalmente na Asa Sul, e grande parte da Asa Norte, onde verificaram no estudo o 

263 comprometimento da permeabilidade com a ocupação de 40%, e se soma com os pilares, e a 

264 ocupação de 40% realmente reduz bastante a área de pilotis, e compromete os princípios da 

265 livre circulação e da permeabilidade visual. O Senhor Mateus Leandro de Oliveira, Federação 

266 do Comércio do Distrito Federal — Fecomércio, destacou que está em falta a questão de uma 

267 segurança jurídica, complementou que vislumbra no futuro reaprovações de retrofits e de 

_do 9 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão cio Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
Câmara Técnica Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília — 
PPCUB, realizada em 15 de outubro de 2018. 

268 prédios mais antigos que vão se valer do PPCUB. Questionou o que o PPCUB está propondo. 

269 A Senhora Lídia Adjuto Botelho respondeu que em relação ao PPCUB está propondo se seria 

270 uma lei de preservação ou meramente para preservar, ou se seria uma lei para cobrir lacunas, 

271 imperfeições, que estão colocadas no dia a dia da Central de Aprovação de Projetos — CAP, que 

272 pela própria característica do Plano de Preservação, de ser um plano que trata da lei de ocupação 

273 solo e de ser um plano de desenvolvimento local, devem trazer questões de mérito que irão ser 

274 discutidas na TP2, principalmente o que consideram importante, e que talvez isso agilizasse um 

275 produto. Concordou que realmente há planilhas que tem muitas notas detalhadas, destacou que 

276 é uma área de suma importância dentro do plano, que precisam abarcar todas as regras nos seus 

277 meandros para poder conseguir um intento para que não surta o efeito contrário. O Senhor 

278 Mateus Leandro de Oliveira esclareceu que fizeram uma análise dentro da Fecomércio, e 

279 chegaram à conclusão de que a dinâmica dos usos realmente está muito complicada, que os 

280 CNAE vão surgindo de tempos em tempos, acrescentou que tem ciência de que a LUOS tem 

281 uma proposta de solução de ir aglutinando as novas tabelas que forem saindo. Complementou 

282 que uma preocupação que deveria muito mais por incomodidade vedar aquilo que não é 

283 possível do que simplesmente permitir determinados usos. O Senhor João Gilberto de 

284 Carvalho Accioly, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, Sinduscon- 

285 DF, relembrou que ficou acordado que deveriam observar na tabela o que seria exceção. Após 

286 isso, deveriam observar na tabela do CNAE o que é incompatível. O Senhor Pérsio Marco A. 

287 Davison acrescentou que é importante fazer a leitura crítica, uma vez que é esse o objetivo da 

288 Câmara, e se acharem que devem contribuir que solicitem uma síntese com um maior 

289 detalhamento, para que depois a Secretaria verifique. O Senhor Cristiano Wilson Pimenta 

290 Portilho sugeriu contemplar na parte da cobertura o uso para ginástica, academia para fins de 

291 usuários do prédio. A Senhora Lídia Adjuto Botelho expôs que após conversa com os demais 

292 membros da Câmara Técnica, podem fazer uma revisão e simplificar, uma vez que não vão 

293 conseguir contemplar as atividades que estão mencionadas. O Senhor João Gilberto de 

294 Carvalho Accioly destacou o ponto dos jardins e dos obstáculos, que dispõe que pode haver 

295 5% de jardins nos pilotis, que embaixo do pilotis pode ser feito jardim mesmo, o que 

296 caracterizaria uma barreira visual ou não. O Senhor Pérsio Marco A. Davison explanou que 

297 se pode ser usado 30% dos pilotis, usa aos saguões dos elevadores e uma guarita, e a diferença 
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298 é usada para fazer um jardim cercando o pilotis inteiro desde que não use 30%. O Senhor João 

299 Gilberto de Carvalho Accioly respondeu que a taxa é de 30 mais 5%, os 5 não é dos 30, não 

300 é permitida, a ocupação máxima de até 5% da área. A Senhora Lídia Adjuto Botelho chamou 

301 a atenção para o campo F, espaço público, que está colocado que é proibido qualquer tipo de 

302 afloramento de garagens e áreas de subsolos decorrentes tanto da concepção do projeto da 

303 edificação quanto da concessão de uso de área pública nos casos regulados em lei específica 

304 devendo a ventilação do subsolo ser realizada obrigatoriamente por grelha na laje de piso do 

305 pilotis, os desníveis devem ser solucionados por movimento de terra com talude ou 

306 escalonamento associado a vegetação e com acessos por rampa. Acrescentou que seriam 24 

307 metros, mais 3 e mais 3, caixa d'água e casa de máquina estariam acima da laje superior da 

308 cobertura, mas somente a caixa d'água e casa de máquinas. Complementou que acordaram a 

309 redação, que é a mesma redação que vai sair uma retificação da Portaria 166/2016 do IPHAN, 

310 porque houve muitas colocações da iniciativa privada de que a altura que foi definida estava 

311 gerando problema com a atual legislação com a norma vigente. A Senhora Scylla Setsuko 

312 Guimarães W. Mazzoni destacou que do modo como está escrito o limite de 24 é só para 

313 aquilo que é a edificação até a platibanda, se por acaso for feito mais baixo continua com os 

314 limites de 3 mais 3 para cima. A Senhora Nádia Mendes de Moura continuou, em relação ao 

315 8, definição da cota de soleira deverá se dar no ponto médio de cada projeção no seu sentido 

316 longitudinal, tendo como referência o greide da rua de acesso e a mesma altura da sua calçada. 

317 O Senhor João Gilberto de Carvalho Aecioly destacou que as próprias observações existentes 

318 no corpo, sendo a 9 e 10, farão referência a Lei Complementar Lei Complementar 755/2008 

319 questionou se são essas observações que fazem alguma referência a ocupação de espaço aéreo. 

320 A Coordenadora Nádia Mendes de Moura passou ao tratamento da taxa de ocupação do corpo 

321 dos blocos residenciais, que é de 100%. Observação 9 dispõe que são permitidas varandas em 

322 espaço aéreo desde que vinculadas aos ambientes de estar com avanço máximo de 1,3 metro as 

323 quais não poderão ser fechadas para fins de caracterização de expansão de compartimentos e a 

324 observação 10 fala que o número máximo de unidades domiciliares, área de projeção dividida 

325 por llm' para o cálculo apenas será considerado o número inteiro, sendo desprezado os valores 

326 decimais. A Senhora Lídia Adjuto Botelho destacou que nas Superaquadras da Asa Sul e Asa 

327 Norte, não será mais permitido a compensação de área. O Senhor João Gilberto de Carvalho 

11 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
Câmara Técnica Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília — 
PPCUB, realizada em 15 de outubro de 2018. 

328 Accioly explicou que não foi isso o acordado em discussões anteriores, uma vez que a 

329 compensação sempre foi permitida, e ninguém cogitou retirá-la. Após discussão, a Senhora 

330 Lídia Adjuto Botelho explicou que as regras relativas as concessões de uso de área pública 

331 são aquelas que as planilhas estão definindo. O Senhor João Gilberto de Carvalho relembrou 

332 que essa foi uma discussão feita em que decidiram que iriam limitar o avanço de espaço aéreo 

333 em 1,30 (metros), mais em nenhum momento tratou-se de que não iria ter mais compensação. 

334 Acrescentou que há o que é oneroso e o que não é oneroso. Explicou que no subsolo, como 

335 pode ser comercial ou residencial, tem vários aspectos. Nesse caso específico, explicitou que 

336 só estão se atentando a parte de ocupação do edificio residencial e determinadas Superquadras. 

337 Complementou que o restante dos aspectos não é válido na Lei Complementar Lei 

338 Complementar 755/2008 /2008, porém, o que é do contrato de concessão está tudo regrado. A 

339 Senhora Lídia Adjuto Botelho explicou que há na parte dos instrumentos de política urbana a 

340 ocupação de área pública na Lei. Afirmou que certamente não está abarcando todas as questões 

341 da Lei Complementar 755/2008, uma vez que se trata de uma Lei de dificil aplicação, e que foi 

342 nesse intuito possam rever a Lei Complementar 755/2008, para que corrijam as questões 

343 maléficas que ela traz. O Senhor João Gilberto de Carvalho concordou, acrescentou que fora 

344 a discussão do 1,30m da compensação, tentassem observar na Lei Complementar 755/2008 

345 atual o que é essencial para ter esse regramento. O Senhor Pérsio Marco A. Davison sugeriu 

346 que deixem de discutir a Lei Complementar 755/2008, e que se dediquem a questão do tema da 

347 preservação, migando aquilo que é necessário para o texto. A Senhora Lídia Adjuto Botelho 

348 concordou. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly explanou que foi a partir de uma 

349 demanda existente na concepção de urbanismo que é um foco de projeções que começa a criar 

350 a limitação que não dá para resolver a questão da garagem. Acrescentou que uma sugestão 

351 interessante seria trazer todo regramento para o corpo da Lei do PPCUB. Explicou que todo o 

352 regramento de ODIR e ONALT está fora do corpo da Lei, acrescentou que a Lei Complementar 

353 755/2008 é uma legislação complexa, e trazê-la por completo será uma tarefa dificil, sendo uma 

354 questão de ponderação. O representante Renato Schattan, Secretaria de Cultura — SECULT, 

355 explicou que pode construir nos casos em que a projeção é privada, podendo tratar com 

356 capítulos específicos. Destacou que é diferente da aplicação de uni instrumento que é o caso de 

357 ODIR e ONALT. No caso da discussão sobre projeção, sobre o uso do solo, sobre a concessão, 
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358 expôs que talvez fosse mais interessante no seu grau de complexidade, estudar o caso com um 

359 pouco mais de detalhe, e que em sua opinião seria interessante estar dentro do mesmo corpo, o 

360 que facilitaria tanto a aplicação quanto a leitura. A Coordenadora Nádia Mendes de Moura 

361 destacou que o subsolo por ter 100%, e de acordo com a observação 2, no subsolo são 

362 permitidos a garagem e outras atividades, mas como o caso dos pilotis, passará por uma revisão 

363 das atividades lá elencadas. A observação 3 - é permitido a expansão do subsolo em área pública 

364 em até 155 além da área de projeção nos termos da legislação específica vigente. Expansão em 

365 área pública só poderá ser utilizada para garagem, não poderá ocorrer sob as vias de circulação 

366 e nem sob as faixas verdes non aedificandi. A expansão poderá ocorrer prioritariamente sob 

367 estacionamentos e sob as vias internas a estes. A expansão sob áreas verdes internas às 

368 Superquadras deverá ser apreciada pelos órgãos gestores locais de planejamento e preservação 

369 do órgão de planejamento urbano territorial do Distrito Federal. As rampas de acesso das 

370 garagens devem necessariamente estar adjacente aos limites da projeção. A Senhora Lídia 

371 Adjuto Botelho complementou que no caso pode ser retirado nos termos da legislação. Se já 

372 está definindo na regia até 155 além da área da projeção, retira-se os termos da legislação 

373 vigente. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly informou que há outros aspectos que 

374 não estão sendo abordados, aspectos e termos que foram estudados e que são importantes. O 

375 Senhor Renato Schattan ressaltou que será válido ser feito um estudo do impacto, reler todo o 

376 documento, ver quais momentos incidem, quais momentos fazem referência, em que medidas 

377 podem ser excluídas, e assim eliminariam a sua aplicação e trariam todo o conteúdo necessário 

378 para o planejamento do território para dentro do próprio PPCUB. A Senhora Lídia Adjuto 

379 Botelho informou que isso está sendo feito. Informou que a Senhora Scylla Setsuko Guimarães 

380 W. Mazzoni está construindo uma grande tabela onde está puxando das planilhas as questões 

381 relativas a Lei Complementar 755/2008 e observando tais conflitos. Informou que solicitaria ao 

382 Subsecretário Vicente Correia Lima Neto para que a Senhora Scylla Setsuko Guimarães W. 

383 Mazzoni trabalhe exclusivamente na construção dessa tabela. Solicitou aos membros que leiam 

384 nas outras UP da TP2 e que façam anotações, adotando a sistemática sugerida pelo Senhor 

385 Mateus Leandro de Oliveira. Expôs que na discussão das quadras 400 não haverá polêmicas, 

386 ao contrário da discussão das Entrequadras, em que há a discussão sobre os equipamentos. 

387 Solicitou novamente que façam uma leitura e anotem questões para ajudar na fluidez das 
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388 próximas reuniões. 3. Assuntos Gerais: Informou que a próxima reunião será realizada na 

389 segunda-feira seguinte. Item 4. Encerramento: Não havendo mais discussões e debates, a 46a 

390 Reunião do Grupo do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico - PPCUB foi encerrada. 

NÁDIA MENDES DE MOURA 
Coordenadora 

COPRESB/SUPLAN/SEGETH 

,<Lk) fàore& 
LÍDIA ADJ BOTELHO 

Diretora 
DIPRE/COPRESB/SUPLAN/SEGETH 
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