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4 PROCESSO: 390,000,651/2016

5 INTERESSADO: SEGETH

f'TOje,O U6JEASSUNTO:3etú( de GBAlte'raçã63de Projeto Urbanístico do Setor de Depósitos de

';:/;:-, "'" 3'017, dI" :,,,:'::::~ié':;d", (Materiais de Construção e Setor de Indústrias de Ceilândia

8

9

I. i

. - 10'

11

Senhor(a)s Conselheiro(a)s, do CONPLAN,

12: _-:-.:' -~,O presente,processàadministrativo foi iniciado com o Termo de Convênio

l3.nO• 02/2015cUGP/SEDEST: celebrado entre a Secretaria de Estado de Economia e

14 Desenvolvim'ento~'Sustentável --'; SEDS e a Secretaria de Estado de Gestão do

, 15' .Território e Habitação -"SEGETHpara apoio á execução das obras de urbanização e

16-_mobilidade nas -Áreas :de' Desenvolvimento Econômico, em razão de contrato de

-",17. empréstimo firmado entre o, Governo do Distrito Federal e o Banco Interamericano

I8_'de Desenvolvimento ~ BID" no âmbito do Programa de Desenvolvimento Econômico

19 do DF - PROCIDADES.
: )

'.', ', ..

'20 O p'r"ograma pretE}ride'a melhoria do ambiente de negócios, promoção de

-21' investimentos;' cOrilplemeiltação':'da infraestrutura e fomento do desenvolvimento

22 empresarial por meio dq desenvolvimento urbano integrado, voltado para o

23 incremento da qualidade de vida, da competitividade econômica e das condições

24 institucionais.

25 Nesse contexto, foi elaborado o Projeto de Urbanismo - URB 055/16,

26 Projeto de Paisagismo - PSG '055/16 e respectivo Memorial Descritivo - MDE

27 055/16, que complementam a urbanização e mobilidade de duas Áreas de

28 Desenvolvimento Econômico: ADE Setor de Depósitos de Materiais de Construção e

29 ADE Setor de Indústrias, ambas em Ceilândia.

30 A URB 055/16 altera os Projetos de Urbanismo 08/90 e 126/94,



" .. 31(;originaram.!osUotes~destinéldos(às atividades conierciais de bens e serviços, e o'

,''-.':'~,,~ . 322 desenvolvimento ~ecoriâmico:llde médio e pequeno porte dos dois setores,"' __.

33 respectivamente. ; ,.

, ,: .• ,\::'34 •. : .-...~. '.':>Apesar'da'implantaçãb;dessas ADEs ter ocorrido no início da década de:

" 35' 90, 'a sua' ocupação 'até o' momento está muito abaixo da expectativa de sua' .' ,.

, .•. ,•. ,. 360 capacidade, devido; principalmente, à falta de infraestrutura, o que dificulta o acesso'.

37 aos empreendimentos ali instalados.

, . ,c' <o : .. 38~ : 00.:0 .,' _" O ,proJeto e(Tl:questão foi elaborado com a finalidade de proporcionar ,~

,.. '. 39 desenvqlvimento' urbano integrado por meio de intervenções viárias, com foco na ,'.' c

. 40 'criação de ciclovias, calçadas acessiveis, mobiliário urbano e paisagismo.

, '.

~41' __: . ',.;A -'URB/PSG/MDE, 055/16 foi então encaminhada ao Gabinete da

-- ;,.:-42. SEGETH; com vistas a 'este' egrégio Conselho de Planejamento Territorial e Urbano"

43 - CONPLAN para apreciação.
i

o, _
'... ;

o,
'o

;1:1 '-"X >. 44 Assim segue o relatório e parecer.

45

46 RELATÓRIO

47
48 Em' 24/11/2015,'i'foi"firmado o Termo de Convênio nO 02/2015-

49 UGP/SEDEST entre a 'Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento

" ' " -50' Sustentável'~ SEDS'e'a Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação -

51 SEGETH, para apoio à' exec'ução das obras de urbanização e mobilidade

52, .(Componente IV), em razão de contrato de empréstimo firmado entre o Governo do

53' °DistritoFederal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

54 O convênio estabelece, entre outros, as diretrizes, o objetivo, os

55 componentes e as obrigações entre as partes para ° desenvolvimento do Programa

56 PROCIDADES.

~- ..

57 As áreas definidas no Componente IV do Programa para execução das

58 obras são: ADE Centro Norte de Ceilândia, ADE Setor de Indústrias de Ceilândia,

59 ADE Setor de Materiais de Construção de Ceilândia, ADE Área de Múltiplas

60 Atividades - AMA do Gama e ADE Paio Jf< em Santa rvlaria.



....•. 6\: .... ~ ." .:A. Diretoria de Parcelaniento do S'olo, conforme despacho às fls.143 e 144,.'" C'IU'

.62'_ desenvolveu a minuta', d.o . Projet? de Urbanismo - URB 055/16, Projeto de':" obs(

'.', -63" Pàisagisnio- PSG 055/16 e'respectivo Memorial Descritivo - MDE 055/16 com 0:]:3

64': objetivo de'complementar a, urbanização e mobilidade das ADEs Setor de Depósitos1 ](,

65::de:'Materiais:de ,'Construção, eJ Setor de Indústrias de Ceilândia mediante 0'37

" :" ;..,,;:.',66(ordenamento ,:dos::',estacionamentos, criação de ciclovias, definição de rotas~::

~, ~~,:.~:67'~ace'ssiveis;"melhoria 'das:'traiJessias de pedestres, da arborização e do mobiliário: :;<
• t o\)

',_; .; 68 urbano,~de fQrma' a' dar: solúções capazes de melhorar a qualidade de vida e;~ I

.' ;. - 69 ,for:nehtar.o dese'nvblvimeritb .econômico, além de respeitar as condições ambientais. I ,.'

70':" ,:, ,i ,.Com'. as; alterações:-.no sistema viário, foram abertas duas vias

71: perpendicula~esaos >eixos' prinCipais, que não constam do projeto original do Setor

72 ,:delridÇJstrias,! mas' se encdntram em uso e com redes implantadas, ficando clara sua

, 73;, n~cessidade, oque levou à,desc0l)stituição dos pequenos lotes comerciais de 21 m2,

'74 rião. edificados, dispo'stos 'ao :Iongo dessas duas faixas utilizadas atualmente como

.- 75',rua; melhorando o :fIOxó;interno 'de cargas e demais veiculos na ADE, bem como

. , '.. :'76,..:diminuindo a probabilidade de invasões de área pública.

77' "'-ôA1TERRACAF"se:mànifestou por meio dos Despachos nO 1393/2016-

i 78: DICOM, ,N° 0278/2016.~ ,NU,CAD e nO 1654/2016 - GABIN/TERRACAP, que

" 79' apresentam relatório' detalhado .da condição de "disponibilidade" dos lotes a serem

, . 80. desconstituidos para, a; condição "VENDA SUSTADA" (fls. 94 a 108), E,

." 81;postériórmente(à fl.,109),'pormeio do Ofício nO0077/2017 - PRESI/TERRACAP,

82 manifestou concordância em proceder a alteração no parcelamento.

83 Conforme, previsto no artigo 28 da Lei 6.766/79, a alteração ou

84 cancelamento 'parCial do loteamento registrado pode ser realizada em comum

85 acordo entre o loteado r e às adquirentes dos lotes atingidos pela alteração. Como os

86 lotes em 'questão não forani vendidos, a TERRACAP manifestou concordância com

87 as alterações propostas pela SEGETH, que desconstitui os seguintes lotes:

88

89

90

• Setor de Indústria EQ/ 6/7 CL Lotes 1 a 6;

• Setor de Indústria EQI 6/7 SE (subestação);

• Setor de Indústrja-EQI 9/10 CL Lotes 1 a 6:

3



11/12 CL 191,E:s1 a 6; • Setor de Indústria EQI 11/12 CL Lotes 1 a 6;
,

11/12 Lot,,92 (sanitário);. Setor de Indústria EQ111/12 Lote 7 (sanitário);
.i'

1:.!f 14 r:L ;93tes '1 i1 ii; • Setor de Indústria EQI 13/14 CL Lotes 1 a 6;

13114 Lot(94'; • Setor de Indústria EQI 13/14 Lote 7;

17/18 SE;96 • Setor de Indústria EQI17/18 SE;

'''l'' c ~;:::,9,)')",,1"r."0)' •I." I V '. J I, ~.... U ~.Cl , Setor de Indústria EQI 15/16 SE (subestação);

, .

1~j!/.(JCL.i91tes'1 a 6; • Setorde Indústria EQI19/20 CL Lotes 1 a 6;

19/20 SP 98mitznio); • Setor de Indústria EQI19/20 SP (sanitário);

21in CL. :99::c.~'1d 11; • Setor de Indústria EQ121/22 CL Lotes 1 a 6;

, ., ..-" L 100'" )Z ./"',,l .. o~ \~8J!!ldrl''; .• Setor de Indústria EQI 21/22 Lote 7 (sanitário).

.i'l
105 redes.

~.. _. __' .' ',IOl .. c .: .• é... foram' consultada~, as) concessionárias de serviços públicos a respeito .-

. , '::.102 'das' interferências ,com ;redes: de: infraestrutura instaladas ou projetadas. Como a ... . . -:

103 . área' j~'possui' ocupação!consolidada, as recomendações foram no sentido de
" -~j

. 104 .manter as faixas de servidão e cuidados durante as obras para não causar danos às

,. ,

106'Conçluidos ..os.' procedimentos de ordem técnica, o processo foi então

107 'encaminhado' ao Gabinete !=la,SEGETH para submeter a matéria à apreciação do

108 Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal- CONPLAN.

109 EQUIPE TÉCNICA:

PROJETO: URS, PSG e MDE

I ,. - • ••. ,,:; t; .

Nomel Forma e participação,
Categoria
Profissional

CREA ou matricula

Revisão:'
Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro Arquiteta e Urbanista CAU/DF: A23568.7
Diretora de Parcelamento do Solo
Coordenação:
Anamaria de Aragão Costa Martins Arquiteta e Urbanista CAU/DF: A23937.2
Coordenadora de Projetos
Supervisão:
Vicente Correia Lima Neto Arquiteto e Urbanista CAUIDF: A163250-7
Subsecretário de Politicas e Planejamento
Urbano

Projeto:
4



;._.~:,,;s (;Flávia Sopres.Bezerrá/: ~..~~::; ~
. , "Ana Carolina Favilla '",' " .3,1

" . " ~"MárciaMaria Sousa Cordeiro
. :.. 0::G '. Olga Chiode Santos \'ll;.;.~,j.1

I ,.:, .•C::.:'.' 2 :_:cLÚI?iaHNel~~atERérreiradM?,~ra)
.,0- :;., c..•• ) _ eClo ona o ezen ec •v""

i.", --:-,. Felipe M~rcio da Silva Saraiva;
I ~.;:;'c','::Jc ';Eliane peréira Victor'Ribéiro Monteiro

I " . " ,GL,~laboRra~:çãO':d--OI' . M IdO'
I ;<:~;~~:,~:~i.'~)...~,i ucas I elfO e Ivelra, a 1.-
, ,-.: ,o-, •••• ,"'0, ../0 ICAT/S GETH, I

....J tr;:?~~tLi~~~j~::... I

Ii O

Arquiteta e Urbanista
Arquiteta e Urbanista
Arquiteta e Urbanista
Arquiteta e Urbanista
Arquiteta e Urbanista
Arquiteto e Urbanista
Arquiteto e Urbanista
Arquiteta e Urbanista

Engenheiro Civil
Levantamento
to o ráfico

CAU/OF: A9.7154.5 -
CAUIDF: A39616.0
CAU/DF: A4.7790 ..7
CAU/DF: A108140.3
CAU/OF: A58.71.8
CAU/DF: A23916.0
CAU/DF: A103258.5
CAU/OF: A23568 •.7

CREA: 21237/0.DF

III É o relatório.

112

113 PARECER

114 Considerando que:

ejc;rn'3nI151'erritOl'ict! ,Este'i:.ConselhoDderiRJanejamento Territorial e Urbano do Distrito

In,;:, elo l;l6'<3Federal~..:.éGONRl:AN; com-o::integrante do Sistema de Gestão Urbana do Distrito

Co tQ~ cH7) F.ederal~zela pelo interesse; público e o tem como norteado r de suas decisões;

8 u:,b3d18):' rl~:!'.1:11,,; ,Este;projetoccimplementa a urbanização de uma área já consolidada;

,si;' i!:~::rI 19 ;"',,,,(S d p "O:'projeto:proporc(ona -acessibilidade universal e melhora a segurança nos

i';1C',[r,ri;ê,120:,;deslocamentosfeitos por modos não motorizados;

- os'.:;,;, i2L,. ,',' , "'.,' A SEGETf;i ,e,a.;rERRACAP estão em comum acordo com a proposta;

")fl "" •.".,'122 l' ":;,,.:',,':.,. li A",concepção cobjétiva fornecer condições urbanas para o pleno

123 desenvolvimento da área. atraindo empresas e investimentos.

124

125

126

127 VOTO

128 VOTO favoravelmente pela aprovação do Projeto Urbanistico

129 URB/PSG/MDE-055/16 que adequa o sistema viário, implanta sistema

130 cicloviário e a acessibilidade nos moldes propostos nos autos. desde que:

131 atendidas as manifestações técnicas apresentadas por integrantes deste Colegiado;

132 respeitados os dispositivos previstos na legislação em vigor, em especial a Lei ~

5



3rrv:mtcl Tfl!33.o0r'gânica;'lo:PJanãiDitetàhde]Otçlenamento Territorial e"Urbano do Distrito Federal; e

:os. 134 observadas as normas supervenientes.

135
.,
J

le fevereir136e 2017.

137

138
:.'::;!\ri rêI39) LE.4L
;'jf\jSElH!lO{O
'o': ~~;:.,., ;llt.L ::--\{~/\I')

142

Brasília, 1° de fevereiro de 2017.

CARLOS ANTÔNIO
CONSELHEIRO

Diretora Técnico - TERRACAP

6

INTl

.!

, ,
I. t

; ", i'r~ =

'.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

