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Senhores e Senhoras Conselheiros e Conselheiras

o Processo em questão, de nOI41.005.l92/20 1O, trata, à inicial, do pedido de
aprovação do projeto de arquitetura para a construção de edificação anexa à sede do
Ministério do Desenvolvimento Social, com projeto original de arquitetura de autoria
do Arquiteto OSCAR RIBEIRO I>EALMEIDANIEMEYER SOARES, o maior expoente
da Arquitetura Moderna no Brasil, e reconhecido internacionalmente como um dos
maiores arquitetos de todos os tempos, falecido em 2012.

Foram previstos, na quadra 1 do Setor de Administração Federal Sul - SAF/Sul,
sete (07) lotes para a localização de anexos duplos iguais para atenderem aos
ministérios, sendo que três (03) deles, (lotes 4, 6 e 7), encontram-se com seus anexos
já construídos, oriundos de projeto único, a ser repetido para todos os sete (07) lotes.

Restou sem construção o lote 03 da quadra I, cujo projeto de arquitetura foi
apresentado ao GDF pelo escritório do referido arquiteto Oscar Niemeyer, em 2010,
para submetê-lo à aprovação pelos órgãos públicos competentes, com vistas à
construção do anexo duplo do Ministério do Desenvolvimento Social.

O projeto apresentado, de acordo com as afirmativas dos representantes do
escritório do autor do projeto, manteve as mesmas dimensões, afastamentos, alturas e
acabamentos externos existentes nos três (03) anexos anteriormente construídos.

"Todo este conjunto arquitetônico formado pelos edificios sedes dos ministérios e
respectivos edificios anexos, implantados nas duas laterais da Esplanada dos
Ministérios, foi objeto de tombamento federal, em 2007(Processo n01550-T-07), pelo
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na ocasião das
comemorações do centésimo aniversário do arquiteto Oscar Niemeyer". (ver £1.227do
Processo nOI41.005.192/20 IO, em discussão).

O projeto de arquitetura do Anexo 3 foi submetido aos órgãos de análise, pri-
meiro à DlAAP- Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos/Casa Civil, e depois à
CAP - Central de Aprovação de Projetos/SEGETH, os quais verificaram a existência de
divergências em relação às "NORMAS URBANÍSTICASATUAIS", assim como com o
Código de Edificações - COE-DF, não obstante constatar-se que o projeto apresentado
segue a tipologia arquitetônica das edificações semelhantes já construídas.

As divergências constatadas são as seguintes:
a) O lote 3 definido pelo projeto URB/MDE/02/2000mede 69,52 x 137,00m, qual um
retângulo idêntico aos demais anexos existentes. O Quadro Demonstrativo das
Unidades Imobiliárias para o setor estabelece, atualmente, que a frente do lote é a
de menor dimensão (69,52m) e o projeto ora apresentado considera que a frente
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do lote deve ser, por semelhança, a de maior dimensão (137m), em conformidade
com os nove (09) anexos já construídos, contabilizando-se aqui os referidos três
do SAF/Sul, e mais os seis (06) também já construídos no SAFlNorte.

b) Consta ainda, como divergência, a questão da altura máxima desses edificios. A
Norma atual determina-a em l7,00m, NGB 38/2000, incluídos os volumes de caixa
d'água e casa de máquinas dos elevadores. Entretanto, nos anexos existentes,
estes volumes sobre a cobertura estão a 19,40m, altura esta seguida pelo projeto
do novo anexo a ser implantado.

c) Como terceira e última divergência, o projeto submetido à aprovação apresenta
uma marquise de acesso, com comprimento de 2,50m, avançando em 50
centímetros o estabelecido atualmente (2,00m) pelo COEIDF.

Estas divergências foram analisadas pelo GTE/ACT nO01/2015, Grupo Técnico
Executivo, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica, com a presença de
representantes da SEGETH e IPHAN, entre outros, considerando o Parecer Técnico nO
10/2015 e as consagradas características volumétricas dos anexos existentes, bem
como o fato de que a altura máxima das edificações e o dimensionamento das
marquises dos edificios daquele setor estão sendo retificados na proposta do Plano de
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB, ainda a ser aprovado
definitivamente na CLDF.

Os posicionamentos adotados pelos órgãos públicos citados, após análises e
avaliações técnicas, fundamentadas para cada uma das três (03) questões divergentes
(a), (b) e (c) apresentadas, coincidem com a apreciação deste Relator, após visitar o
sítio e analisar, detidamente, os conteúdos do Processo em tela.

CONCLUSÃO E VOTO
Diante dos relatos apresentados, considerando a justeza das ponderadas manifes-

tações dos técnicos da SEGETH e do IPHAN (fls.216 a 225), com destaque para os Pª
receres Técnicos da Arquiteta Débora Heloísa Andreoli Luminatti, (fls.208 a 213, 227
e 228), e tendo em vista ainda o que consta do art.62 e do parágrafo único do art.63 da
Lei n02.105 e do Decreto nOI9.9l5/98 "DOS BENS TOMBADOS", RECOMENDO E
SOLICITO a este Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal -
CONPLAN, a aprovação, em caráter excepcional, do projeto de arquitetura do anexo
duplo do Ministério do Desenvolvimento Social, elaborado pelo Escritório Oscar
Niemeyer, que propõe, defende e justifica a repetição do padrão tipológico adotado
para o projeto no passado, mantendo-se, assim, para o novo anexo a ser construído, as
mesmas dimensões, alturas, afastamentos e acabamentos externos que constam dos
nove (09) anexos anteriormente construídos, considerando relevante, ainda, a manu-
tenção da escala e do ritmo entre as volumetrias projetadas, prevalecendo a harmonia,
a plasticidade e a integração de todo o conjunto urbanístico daquele setor.

ARQUITETO L
CONS -LHEI O CONPLAN/SEGETHIGDF

'PRESENTANTE DO CAUIDF
CONSELlIO DE ARQUITETURA E URBANISMO 00 DISTRITO FEDERAl.

EM 23 DE JUNHO DE2016
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TíTULO /I
DAS EDIFICAÇÕES

CAPiTULO I
DOS BENS TOMBADOS

Art. 62. As normas definidas neste código são
aplicáveis às edificações localizadas na área
tombada, exceto naquilo que dispuser diterentemente
a Porfaria n' 314, de 8 de oufubro de 1992, do
Instifuto Brasileiro do Património Cultural - IBPC.

Ar!. 63. Os projetos de arquitetura das
edificações localizadas dentro do perímetro de
preservação delimitado pela Portaria nO 314192 do
IBPC serão aprovados e licenciados pelas
respectivas Administrações Regionais.

Parágrafo único. Os projetos de arquitetura e de
reforma dos edifícios e monumentos tombados
isoladamente e dos localizados no Eixo Monumental,
desde a Praça dos Três Poderes atê a Praça do
8uriti, serão analisados previamente pelos órgãos de
proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional e
do Distrito Federal e pelo Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPlAN,
antes da aprovação e licenciamento pela
Administração Regional.

Ar!. 64. O perímetro do piloli de habitações
coletivas em projeções localizadas na área a que se
refere o art. 4' da Portaria n' 314192 do IBPC não
pode ser cercado, salvo nos trechos que apresentem
situações de risco por quedas, onde será permitido o
emprego de jardineiras ou elementos de proteção
que apresentem permeabilidade ou transparência
visual, com altura máxima de um metro e vinte
centímetros.

DECRETO /)~. Oj 15/98
examinado à luz da legislação de uso e ocupação do
solo vigente à época da construção da edificação e
será visado e arquivado pela Administração Regional.
li 3' O projeto de segurança contra incêndio e

pânico apresentado será examinado à luz da
legislação vigente à época da construção da
edificação, exceto no que se refere aos sistemas de
proteção por extintores, sinalização de emergência e
iluminação de emergência, com as adaptações
necessárias. (Alterado - Decreto n' 25.856/2005)

Art. 54. A expedição do Atestado de Conclusão
para obras de infraestrutura urbana licitadas pela
administração pública dar.se.á por meio do termo de
recebimento definitivo da obra ou serviço, emitido
pelo órgão especifico.

Art. 55. A expedição de nova Carta de Habite-se
cancela automaticamente a Carta de Habite.se
expedida anteriormente para a mesma edificação.

Art. 56. A solicitação para obtenção do Atestado
de Conclusão dar-se.á mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

I . comprovante de pagamento da taxa de
fiscalização de obras;

11 • declaração de aceite das concessionárias de
serviços púbíicos, do CBMDF, da NOVACAP e das
Secretarias de Saúde e Educação, de acordo com a
finalidade do projeto e conforme legislação especifica
de cada órgão.

Parágrafo único. A Administração Regional
encaminhará as solicitações das declarações de que
trata o inciso 11deste artigo aos órgãos competentes,
a pedido do interessado.

Art. 57. Para fins de expedição da Carta de
Habite-se, as obras dispensadas de apresentação de
projeto e do licenciamento conforme dispõe a Lei ora
regulamentada poderão ser executadas mesmo que
não constem do projeto aprovado.

Art. 57-A. A área abrangida pelo tombamento do
Conjunto Urbanlstico de Brasília compreende o
conjunto urbano construído em decorrência do Plano
Piloto vencedor do concurso nacional para a nova
capital do Brasil, de autoria do arquiteto Lúcio Costa,
e é delimitada pelo Decreto n' 10.829, de 14 de
outubro de 1987, com limites também estabelecidos
na Portaria n' 314, de 08 de outubro de 1992, do
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural-IBPC, atual
Instituto do Patrimônio Histôrico e Artístico Nacional -
IPHAN.

Parágrafo único. A área de que trata o caput
corresponde às Regiões Administrativas de Brasília,
do Cruzeiro, da Candangolândia e do Sudoeste /
Octogonal.

Art. 57-8. As edificaçôes localizadas na área
tombada estão diretamente relacionadas com as
escalas monumental, residencial, gregária e bucólica,
que traduzem a concepção urbana do Plano Piloto de
Brasília, sendo que a preservação das características
essenciais dessas escalas asseguram a proteção do
Conjunto Urbanístico de Brasília, nos termos da
legislação de preservação referida no Art. 57- A.

Atualizado até dezembro/2012
Este texto não substitui o publicado no DODF
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