
PROCESSO: nO111.002.041/2008
INTERESSADA: Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP

ASSUNTO: Setor Habitacional Jardim Botânico - Etapa l/Revisão do Projeto Urbanistico
Registrado

CONSELHEIRA Ana Flávia Bitlencour! de Lima
RELATORA:

Senhores Conselheiros. do CONPLAN:

1 O presente processo vem a este Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
2 Federal - CONPLAN para apreciação do Projeto de Urbanismo de alteração da I" Etapa do Setor
3 Habitacional Jardim Botânico - SHJB.

LOCAlIZACÃO DO SHJB
ETAPAS I. 11.111,IV, V E
SETOR COMERCIAL
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INTRODUÇÃO:
"A regularizaçüo jimdiâria consisle no conjul1fo de medidas juridicas,
urbanislicas, ambienlais e SOC/{/IS ljue visam à regularizaçüo de
assenlamenlos irregulares e à lilli/açüo de seus ocupal1fes, de modo a
garal1fir o direilo social à moradia, o pleno desem'oil'imel1fo das jimç(}es
sociais da propriedade urbana e o direilo ao meio ambiel1fe ecologicamel1fe
eljuilibrado ".

C(}SCEI7'() DE RH;l./J~.lRIL.-IC-j() FLi.'\1U,.jR/A (.IRl:-I6 DA LEI ,VI J. 97i/~009J.

01.



RELATÓRIO:

o projeto urbanístico da Etapa I - URB 024/98. MDE 024/98 e NGI3's 024/98. 038/98 e
039/98. foi elaborado a partir de levantamento aerofotogramétrico feito em 1997. considerando a
ocupação existente à época para delinir os limites e usos dos lotes. O projeto foi aprovado e
encaminhado para registro cartorial em 1998. mas. devido a impugnações. teve seu registro
concluído apenas em 2005.

Somente em 2007. após julgamento da Ação de Inconstitucionalidade da Lei n° 9.262/96
pelo STr e da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC n° 002/2007. a Terracap
iníciou o processo de alíenação das unidades imobiliárias. convocando os ocupantes dos
parcelamentos irregulares localizados na Etapa I do SHJB para firmarem compromisso de compra e
venda. dos lotes residenciais por meio da Venda Direta.

Entretanto. devido ao tempo decorrido entre a aprovação do projeto e o início da
comercialização dos lotes. muitas ocupações se consolidaram gerando divergências (de usos.
confrontações. limites. área.) entre o projeto registrado e a ocupação consolidada. não possibilitando
a alienação de várias unidades imobiliárias.

O mapeamento de todas as divergências existentes entre projeto regístrado da Etapa I. e
ocupação consolidada. originou o processo dc revisão do projeto urbanístico registrado. URB
024/98, MDE 024/98 e NGBs 024/98. 038/98 e 039/98 (n° 111.002.041/2008).

O projeto urbanístico de revisão da Ia Etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico URB
111/10. MDE 111/10 e NGB 111/10. elaborado pela Terracap. revisou parâmetros urbanísticos.
detinidos no MDE 024/98 e nas NGBs 024/98. 038/98 e 039/98: propondo alteração no uso.
dimensíonamento e confi'ontações de unidades imobiliárias. procedendo-se à afetação. desafetação.
remembramento e/ou desmembramento de lotes. onde fosse necessário.
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40 O projeto urbanístico de revisão da Ia Etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico URB
41 111/10. MDE 111/10 e NGB 111/10. objeto do processo n.o 111.002.041/2008. foi finalizado e
42 submetido à aprovação da SEDUMA. atual SEGETH. em 2008.
43 Em 7 de outubro de 2015. o projeto foi submetido à audiência pública. necessária ao
44 processo de alteração de uso e desafetação de áreas de uso comum do povo. A ata da Audiência foi
45 publicada no DODr n.o 212 de 5 de novembro de 2015. Na audiêncía foram discutidas as alterações
46 propostas pelo projeto e as normas vigentes que subsidiaram a SEGETH posteriormente, solicitar a
47 compatibilização da NGB 111/10. no que se relere à altura máxima das edilicações. àquela
48 estabelecida na DIUR 06/2014. ou seja, 16 metros. além de adequações propostas ao uso misto.
49 onde a atividade comercial passa a ser o uso principal e o residencial complementar. além do
50 acréscimo de atividades de uso industrial de baixo impacto.
51 Na audiência também sc discutiu a situação de uma editicação que extrapola tanto a altura
52 máxima. como o coeliciente de aproveitamento máximo estabelecido pelo PDOT. quando foi
53 informado que as adequações pontuais devem ser buscadas por meios de outros instrumentos
54 urbanísticos como a Compensação Urbanística. cuja regulamentação estava em estudo na SEGETH.
55 Realizadas as adequações solicitadas o projeto retornou para apreciação no CONPLAN e
56 elaboração de minuta de Projeto de Lei Complementar de alteração de uso e desaletação de área
57 públíca. a ser encamínhado à CLDF para aprovação visando subsidíar a aprovação do projeto
58 urbanístico.
59 A Ia Etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico possui Licença de Instalação Corretiva nO
60 039/2007. expedida pelo IBRAMIDF. em 26 de dezembro de 2007. no âmbito do processo n.O
61 191.000.834/1996. O pedido de prorrogação da LI Corretiva n.O039/2007. foi formalizado por meio
62 do Ollcio n.o 706/20 I0- DITEC de 27 de agosto de 2010. protocolado sob o n.o 777.002.175/2010.
63 Em 29 de julho de 20 I I. foi encaminhado ao limAM. Ofício n.o I J 76/2011 - PRESI
64 encaminhando. copias impressas e digital do Plano de Controle Ambiental - PCA e do Plano de
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65 Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. em continuidade ao processo de licenciamento
66 ambiental. ocasião que foi reiterado o requerimento de emissão da licença ambiental.
67 O Oficio n.O054/2012 - DITEC de 12 de janeiro de 2012. encaminhou em atendimento ao
68 item 3.11 da Licença de Instalação Corretiva n.O039/2007. o projeto de urbanismo de alteração da
69 1" Etapa do Setor habitacional Jardim Botünico ao Il3RAM para análise e manifestação.
70 Posteriormente em 19 de abril do mesmo ano. foram encaminhadas ao IBRAM por meio do Oficio
71 n.o 254/2012 - DITEC. as complementações do PCA/PRAD. requeridas pela Informação Técnica nO
72 489/2011 - IBRAM.
73 Em 13 de setembro de 2013. o Oficio n•.o 1001/2013 - DITEC encaminhou cópia do
74 Despacho n.o 1510/2013 - GEREN. contendo a posição atualizada da implantação da infraestrutura
75 no empreendimento e reiterando os requerimentos de obtcnção da licença ambiental efetuados por
76 meio dos oficios n.O 706/20 I 0- DITEC 1176/2011 - PRESI c 254/2012 - DITEC solicitando que
77 o órgão ambiental estipule o prazo máximo de análise.
78 Em 31 de março de 2014. a Terracap requereu a Licença de Operação para as Etapas I e 111
79 do Setor habitacional Jardim Botünico. Oficio n.O 230/2014 - DITEC protocolado sob o n.o
80 777.000.997/2014.
81 Até a presente data não foi expedida a renovação da Licença de Instalação Corretiva nem a
82 Licença de Operação.
83
84 O projeto de urbanismo
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TIPOS DE ALTERAÇÃO

Desmembramento

Remembramento

Revisão da NGB/Confrontações

Revisão da NGB/Confrontações + Remembramento

Revisão da NGB/Confrontações + Desmembramento

Revisão da Confrontações

Desmembramento + Desafetação

Revisão da Confrontações + Desafetação

Desafetação

Revisão das Confrontações + Desmembramento

Remembramento + Revisão das Confrontações +Desafetação

TOTAL

QUANTIDADE

10

4

31

12

31

4
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95 DESAFET AÇÕES
96
97 Consideramos, para os casos de desafetação, os avanços sobre área pública, contígua
98 a lotes, onde a edificação já havia sido concluida até 31 de dezembro de 2006 (cf. TAC n°
99 002/2007).
100 Na revisão do projeto urbanístico, ficou proposta a desafetação das áreas públicas dc
101 uso comum do povo, localizadas no Setor Habitacional Jardim 80tánico - Etapa I: com superfície
102 total de 3.449,70m' (três mil, quatrocentos e quarenta c nove, e setenta metros quadrados), dos lotes
103 confrontantcs com a Avenida do Sol; 394,91111' (trezentos e noventa e quatro, e noventa e um
104 melros quadrados), dos lotes confrontantes com a Avenida do Sol. Quadra 2, Rua 5; 57L86m'
\ 05 (quinhentos e setenta e um, e oitenta e seis metros quadrados), dos lotes conJi'ontantes com a
106 Avenida do Sol. Quadra 2. Rua I: 154.5\m' (cento e cinquenta e quatro, e cinquenta e um metros
107 quadrados). dos lotes confrontantes com a Avenida Dom 80sco, Quadra L Ruas 4/5: 453.57m'
108 (quatrocentos e cinquenta e três. e cinquenta e sete metros quadrados), dos lotes confrontantes com
109 a Avenida Dom Bosco. Quadra 3. Rua I: totalizando 5JI24,55m' (cinco mil c vinte e quatro, e
I 10 cinquenta e cineo metros quadrados), que fazem parte da Matrícula nO94.870, do Livro 2. do
I I I Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
I 12 A área a ser desafetada ficou destinada ao uso residencial. com exceção dos lotes
113 localizados na Avenida do Sol. Rua L Quadras I e 2, que ficou destinados ao uso misto. assumindo
114 os novos índices urbanísticos definidos na NG8 I I 1/10, propostos para adequar o registro cartorial
I 15 à ocupação consolidada e aos parámetros definidos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial -
116 PDOT vigente.
I 17
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LOCALIZAÇÃO DOS CASOS

Lotes confrontantes com a Av. do Sol

Lotes confrontantes com a Av. do Sol, Quadra 2, Rua 5

Lotes confrontantes com a Av. do Sol, Quadra 2, Rua 1

Lotes confrontantes com a Av. Dom Bosco, Quadra I. Ruas 4/5

Lotes confrontantes com a Av. Dom Bosco. Quadra 3, Rua 1

TOTAL nESAFETAÇÃO

ÁREA (m')

3.449,70

394,91

571.86

154.51

453.57

5.024,55
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AFETAÇÃO

Na revisão do projeto urbanistico. foi proposta a afetação de 07 (sete) unidades
imobiliárias localizadas no Setor Habitacional Jardim Botánico - Etapa I. localizadas na Avenida
Dom Bosco, Quadra 1. Rua 3, eom superfieie total de 5.605,30m'. definida em projeto como
ELUP - Espaço Livre de Uso Público. Portanto. o projeto de revisão apresenta um acréscimo de
580.75 m' de área pública de uso comum do povo.
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LOCALIZAÇÃO nos CASOS

Lotes confrontantes com a Avenida Dom Bosco. Quadra 1, Rua 3

TOTAL AFETAÇÃO

ÁREA (m')

5.605.30

5.605,30
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ALTERA CÃO DE USO

Os usos permitidos para os lotes do Setor Habitacional Jardim Botânico - Etapa I. na
revlsao do projeto urbanístico. foram classilicados em tres categorias: Residencial. Misto e
lnst itucional.

No Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias. constante do Memorial
Descritivo - MDE. que acompanha a URB. está delinida a Categoria de Uso (Residencial. Misto ou
Institucional) para cada lote.

A discriminação dos usos utilizou como referência a Tabela de Classilicação dc
Atividades aprovada pelo Decreto n° 19.071/98.

Algumas atividades comerciais de bens e scrviços foram permitidas nos lotes
Residenciais. para manutenção da permissão garantida no projeto registrado. sob a qual a maior
parte das unidades imobiliárias da Etapa I já havia sido alienada pela Terracap. Entretanto. a
permissão será precedida de consulta à vizinhança (cf item 3.5 da NGI3 111/10) e ainda licará
resguardada pejos seguintes critérios:

1) Para os Lotes Residenciais. o uso residencial unifàmiliar deverá existir em. no
mínimo. 50% da área total de construção permitída. exceto para Equipamento
Comunitário. nas Classes: Educação Infàntil - Creche e Educação Infantil - Pré-
escola. caso em que a área total de construção permitida deverá ser destinada
integralmente ao uso educacional:

2) Para os Lotes Mistos. o uso comercial deverá existir em. no mínimo. 50% da área
total de construção permitida: e

3) Para os Lotes Institucionais. o uso institucional deverá existír em 100% da área
total de construção permitida.

Na revisão do projeto urbanístíco. foram propostas alterações de uso no Setor
Habitacíonal Jardím Botânico - Etapa I. como exemplo listamos:

USO REGISTRADO USO I'ROI'OSTO
(URB 024/98) (URB 111/10)

Institucional Residencial
Institucional Misto

ENDEREÇO DE REGISTRO
(URB 024/98)

Av. do Sol. Lote 200
Av. do Sol. Quadra I, Rua 2, Lote 65

Av. do Sol, Quadra I, Rua 2. Lotes ímpares de 97 a
241 e 273 a 353

Av. do Sol. Quadra 2, Rua 4, Lotes pares de 32 a I 12
Av. Dom Bosco, Quadra I, Rua I, Lote 848
A v. Dom l3osco, Quadra I. Rua 3. Lote 257

Residencial

Residencial
Institucional
Institucional

Misto

Misto
ELUP

Residencial
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LEGENDA:

O SHJ6. 6TAPA I
S~J51.UR5 111.'2010

_ SHJ61. PRC"OSTAD6SAF6TACAO
_ SH.lBI_ PROPOSTAAFETACAO

ALTERACÃO DE ÍNDICE URBANÍSTICO

Os Coeficientes de AprO\'ei/amen/o foram redefinidos conforme o PDOT vigente
(Anexo VI-l'arâmetr~s Urbanísticos das Áreas de Regularização),

A Taxa de Permeabilidade loi proposta em 10% para os Lotes Residenciais e 20%
para os Institucionais,

A AI/ura Máxima de Edificaçcio foi alterada para 16.00m e a Taxa Máxima de
Ocupaçcio para 70% para os usos ResÍdencial e Institucional. e 100% para o Misto,

Quanto aos Afi/s/amentos Minimos, está especificado na nova NGB apenas o
alàstamento Irontal de 3.00m para os Lotes Residenciais, sem prejuízo daqueles exigidos no Código
de Edificações do Distrito Federal.

ÍNDICES RESIDENCIAL

Coeficiente de Aproveitamento 0.8

Taxa Máxima de Ocupação 70%

MISTO

1,0

100%

INSTITUCIONAL

1,0

70%

Taxa de l'ermeabi Iidade

Altura Máxima(m)*

Afastamentos mínimos

10%

16.00m

3,OOm (frontal)

16.00m

20%

16,00m

178
179 Destaca-se ainda que a desafetação. a alteração de uso e de Índices urbanísticos
180 ficam condicionados à participação popular. nos temlOS do ar!. 51. ~ 2°. e do art, 56. parágrafo
181 único. da Lei Orgânica do Distrito Federal:
182



CONCLUSÃO:

A regularização das áreas de parcelamentos irregulares do Distrito Federal se arrasta há
mais de 30 anos. As dificuldades técnicas. jurídicas e políticas. acabam por criar situações
burocráticas dit1ceis de serem superadas.

No caso em questão. apesar de legalmente aprovado o parcelamento. acabou levando
muitos anos até o efetivo registro cartoria!. Como consequência. restou desatualizado. apresentado
divergências entre o projeto registrado e a ocupação consolidada. gerando a necessidade das
adequações propostas.

Sempre é bom lembrar que o processo de regularização busca legalizar ocupações
consolidadas e a titulação aos seus ocupantes. que o PDOT prevê que os índices urbanísticos em

183 A alleraçüo dos índíces ul'haníslicos. bem COI/IOa alferaçüo de uso e
184 des{!f'elaçüo de área. {/fé a aprOl'açüo da Lei de Uso e ()cupaçüo do Solo.
185 poderá ser e{elimda por leis complemenlares e.\pecí(icas de inicialil'a do
186 GOl'ernador, I/lOlimdas por siluaçüo de relel'anle inleresse p1Íhlico e
187 precedidas da parlicil'açüo popular e de esludos lécnicos que amliem o
188 iml'aclo da alleraçüo, aprol'ados pelo árgüo compefenle do Dislrilo
189 Federal.
190
191 A Audiência Pública foi regulannente convocada e realizada cm 07/1 0/20 15. onde as
192 alterações propostas foram apresentadas. apesar da pouca participação popular.
193 Durante a Audiência Pública. as manifestações da população se concentraram na
194 necessidade de fixação dos índices urbanísticos para o Setor considerar a situação fàtica da
195 ocupação (SÚnico art.131 do 1'00'1').
196 O caso mais enfátíco seria o do Shopping Jardim Botânico que pela proposta
197 apresentada pela SEGETI-l. ultrapassava altura máxima e o coeficiente de aproveitamento do lote.
198 ínviabilizando a regularização edilícia da ocupação como se encontra atualmente. Foi solicitado o
199 uso do instrumento urbanístico da "Compensação Urbanística". para regularizar a edificação e
200 consequentemente as atividades comerciais desenvolvidas no local. que ainda preciso ser
201 regulamentado pela SEGETI-l.
202
203 CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS E IMPLANTACÃO DE INFRAESTRUTURA
204
205
206 CAESB - Carta nO32. 123/2007-DP - A Companhia informou sobre o abastecimento
207 da região. e que a Estação elevatória booster EBO-LS2. em fase de operação, desativaria os poços
208 tubulares profundos. Sobre o esgotamento, em fase de implantação, foram concluídas as obras do
209 coletor de esgoto sanitário. que atenderá a Etapa I do Setor.
21O CEB - Carta nO47212008-GRPD - A Companhia informou que a infraestrutura de
211 distribuição de energia elétrica encontrava-se implantada e concluída.
212 NOVACAP - Em resposta ao Oficio nO 528/2008-DlTEC. a Diretoria de
213 Urbanização da NOVACAP informou a existência de projeto de drenagem pluvial para a área.
214 DER - Oficio nO006/20 12-SUOPER - O Departamento reconheceu e identificou as
215 edificações com interferência na faixa de domínio da rodovia DF-001: e manifestou: "o DER/DF
216 anui à permanência das residências dos condomínios relacionados dentro da faixa de domínio da
2 J 7 DF-OOI. desde que respeitados os atuais limites e não gerando direito a novas ocupações dcstes ou
218 de outros condomíníos adjacentes (Relatório de Fiscalização nO099/2012).
219 SLU - Ot1cio n.o 133/2005 - SOCFLU - 1nfolllla que o setor está incluído no
220 sistema operacional de coleta. tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos. não
221 havendo restrições e/ou recomendações ambientais para tais serviços.
222
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235 situações especiais. considerando-se a realidade consolidada. possam ser ajustados, mediante
236 estudos ambientais e urbanísticos específicos. existentes ou a serem definidos pelos órgãos afins.
237 desde que aprovados pelos órgãos legalmente competentes.
238 Nesse sentido. a proposta de alteração em análise sanou as divergências apontadas
239 adequando a realidade local. O aumento da altura máxima. redefinição dos coeficientes de
240 aproveitamento. mudanças de usos. afetações e desafclações. atendem à situação fática das
241 ocupações. excluindo a do Shopping Jardim Botânico. que apesar de estar implantado há muitos
242 anos. não foi considerado pelos técnicos nos ajustes, devido as suas especificidades. dependendo
243 ainda da Compensação Urbanística. para viabilizar sua regularização.
244 Com as alterações será possível registrar os lotes. retomar a comercialização. legalizar as
245 construções c os comércios ali existentes.
246
247
248 VOTO:
249

250 Em vista do exposto c buscando contribuir para o ordenamento da cidade. por meio da
251 regularização urbanística, ambiental e fimdiária que possibilita integrar num único processo a oferta
252 de moradia regular e a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. a segurança da posse
253 conforme preceitua o Estatuto da Cidade c o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito
254 Federal e. ainda. pela necessidade do alterar processo já aprovado para sanar as divergências
255 apontadas. voto pelo acolhimento da Alteração de Projeto Urbanístico Registrado da Etapa I. do
256 Setor Habitacional Jardim Botânico - URB 111/10. MDE 111/10 e NGB 111/10. processo
257 administrativo n0111. 002.041/2008 para que seja dada a devida continuidade aos procedimentos.
258 com vistas à sua aprovação. com base em Lei Complementar a ser aprovada pela CLDF. para
259 posterior alteração do registro no cartório competente, com as condicionantes:

260 a) Que o projeto só será aprovado de maneira definitiva na Central de Aprovação de Projetos
261 após apresentação da Licença de Instalação Corretiva;
262 b) Que o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília
263 Ambiental - IBRAM dê prioridade na análise c expedição da Licença de Instalação
264 Corretiva.

265 É o VOTO. ao qual submetemos à análise e considerações dos Nobres Colegas
266 Conselheiros do Conselho de Planejamento Territorial c Urbano do Distrito Federal- CONPLAN.

267
268
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270 Brasília. 13 de outubro de 2016.
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278 A(fa'Fth\a Biltencourt de Lima
279 Conselheira Titular da Sociedade Civil pela ÚNICA-DF
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