
CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - CONPLAN 

1 Brasília, 20 de dezembro de 2018. 
2 
3 PROCESSO N°: 0390-000635/2009 
4 INTERESSADO: Maria das Graças Fontes 
5 ASSUNTO: Parcelamento urbano do solo denominado Parque dos Pinheiros localizado na 
6 Região Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII 
7 CONSELHEIRA: Ruth Stéfane Costa Leite - ASMORAR 
8 
9 Senhoras e Senhores Conselheiro(a)s, 

10 
11 RELATO 
12 
13 Trata o presente processo de apreciação do Projeto de Urbanismo referente ao 
14 parcelamento do solo urbano, de interesse da Sra. Maria das Graças Fontes, em gleba 

.,„„..1denorniraada.12aNue4os.F?inheiros, localizada no Setor Hapitacipnal Estrada do Solsta.Região 
16 Administrativa do Jardim Botânico— RA XXVII. 
17 A seguir, passo a relatar a situação atual do processo _a fim de.  subsidiar a 
18 análise do CONPLAN, tendo em vista a competência prevista na LC 803/2009, de deliberar 
19 acerca da proposta de parcelamento do solo urbano. 
20 
21 I — HISTÓRICO 
22 Em síntese, o presente processo foi autuado em 21/10/2009 por meio do 
23 Requerimento n° 043777 de 21/02/2005 (Fl. 01 do Processo Físico) que solicitava o 
24 parcelamento do solo em gleba com área de 10ha. 48a. 83ca. localizada no Setor Habitacional 

-25 - Estrada do Sol, na Região_Administraliva do Jardim Botânico.— RA XXVII, conforme mapa de 
26 localização abaixo Figura 01. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

A autuação do presente processo foi necessária devido a anexação errônea realizada 
pelo IBRAM do Processo Administrativo n° 260.044.076/2005, que até então tratava do 
parcelamento do solo urbano para o Residencial Parque dos Pinheiros, ao Processo 
Administrativo n° 391.001.329/2008 que tratava do Licenciamento Ambiental do projeto. 

Tendo em vista que os autos foram encaminhados ao órgão ambiental para informar 
que a interessada estava apta a iniciar o licenciamento ambiental e servir como subsídio à 
elaboração do Termo de Referência do Estudo Ambiental para o parcelamento, após 
ciência, os autos deveriam ter retornado à extinta SEDUMA para continuidade dos 
procedimentos referentes ao licenciamento urbanístico. (Fl. 02 do Processo Físico) 

À Folha 03 do processo físico, consta o Requerimento n° 04377 de 21/02/2005 
protocolado por Maria das Graças Fontes encaminhando os seguintes documentos: 

Memorial Descritivo do perímetro da gleba, (Fls. 04 e 05 do Processo Físico).  
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42 • Cópia da ART referente ao levantamento topográfico, (Fl. 06 do Processo 
43 Físico); 
44 • Planta de situação do imóvel inserido na malha SICAD, (Fl. 08 do Processo 
45 Físico); 
46 • Certidão de ônus não autenticada da gleba objeto da matrícula n° 14.892 do 
47 2° CRI com área de 10ha 48a 83ca de propriedade de Maria das Graças Fontes, 
48 (Fls. 11 a 13 do Processo Físico); 
49 • Cópia não autenticada do RG e CPF de Maria das Graças Fontes (Fl. 14 do 
50 Processo Físico). 
51 Posteriormente, em 24/02/2005, os autos foram remetidos à TERRACAP (fl. 18 do 
52 Processo físico) para esclarecimento da situação fundiária da gleba em análise, e por meio 
53 do Despacho n° 0533/2005 — NUTOP de 07/04/2005 (Fl. 27 do Processo Físico), foi 
54 informado que a gleba está localizada na Fazenda Taboquinha, desmembrada do Município 
55 de Luziãnia e incorporada ao território do Distrito Federal, em terras não desapropriadas. 
50 Fm complementação, no dia 11/04/2005, o NUBAM/TERRACAP informa que a _ • - , 
"Sr gleba não incide em nenhuma Área det-s-tudo de Setor Habitacional e quanto ao PDOT, a 
58 mesma está localizada parte em Zona Rural de Uso Controlado e parte em Zona Urbana 
59 de la Controráa (Fl. 28 do Processo—Físico). 
60 No dia 07/06/2005 A Gerência de Análise do Território Sudeste — GEASE/SUDUH 
61 (fls. 34 a 40 do Processo Físico) emite as Diretrizes Urbanísticas Iniciais para o 
62 parcelamento e informa à interessada sobre a divergência de área aferida no Memorial 
63 Descritivo-do Caminhamento do perímetro da gleba e a área averbada na Certidão de Ônus 
64 do imóvel. A interessada foi notificada por meio da Carta n° 075/2006 — GAB/SUPAR de 
65 16/10/2006 (fls. 50 a 56 do Processo Físico). 
66 Em respbsta, por meio do Requerimento n° 103.005.915/2007 de 07/08/2007 a • 
-67 interessada protocolou-Estudo-Preliminar para análise (-Fl. 58 a -60 do Processo Físico). 
68 Posteriormente, em 11/06/2008 por meio do Requerimento n°103.011.554/2008 (Fl. 
69 64 e 65 do Processo Físico), foi encaminhada resposta das consultas realizadas junto às 
70 -concessionárias-prestadoras de serviços públicos. Nesta oportunidade, foi esclarecido que 
71 o parcelamento proposto será realizado nos moldes da Lei n° 710 de 06/09/2005, 
72 regulamentada pelo Decreto n°27.437 de 27/11/2006, que trata do Projeto Urbanístico com 
73 Diretrizes Específicas — PDEU. 
74 Após análise dos produtos apresentados, em 18/06/2008, por meio da Carta n° 
75 528.000.008/2008 — SUCON/SEDUMA (fl. 137 a 140 do Processo Físico), foram exaradas 
76 exigências no âmbito do projeto. Em resposta, por meio do Requerimento n° 
77 103.012.728/2008 de 14/07/2008 (Fl. 141 do Processo Físico) foi protocolado novo projeto 
78 (Fls. 145 a 154 do Processo Físico), o qual foi aprovado com ressalvas em 28/08/2008 (Fls. 
79 155 e 156 do Processo Físico). 
80 Foi então sugerido o encaminhamento dos autos ao Instituto Brasília Ambiental — 
81 IBRAM para iniciar o processo de emissão da Licença Prévia para o parcelamento. A 
82 interessada foi notificada em 05/09/2008 por meio da Carta n° 213.000.086/2008 — 
83 GAB/SEDUMA (fl. 158 e 159 do Processo Físico). 
84 Por meio do Ofício n° 528.000.048/2009 — GAB/SUCON de 20 de agosto de 2009 
85 (Fl. 160 do Processo Físico) foi informado que com a edição da Lei n°803, de 25/04/2009, 
86 a área objeto do parcelamento Parque dos Pinheiros ficou inserida na Zona de Contenção 
87 Urbana cujas diretrizes diferem da Zona Urbana de Uso Controlado/ PDOT 97, portanto 
88 solicita a devolução dos autos ao IBRAM para fins de reformulação do estudo preliminar 
89 aprovado. 
90 Foi sugerido o encaminhamento do processo à SUPLAN/SEDUMA por meio do 
91 Memorando n°044.000.018/2010 - DIPAR de 15/07/2010 (Fl. 171 do Processo Físico) em 
92 função da ADI n°2009002017552-9, que julgou inconstitucional as poligonais da Zona de 
93 Contenção Urbana. Assim, devido o vácuo decorrente da ADI e os avançados estudos para 
94 o desenvolvimento de projeto de Lei Complementar em andamento no setor supra para 
95 complementar este vácuo, foi sugerido a inserção da gleba objeto do parcelamento em 
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96 Zona Urbana de Uso Controlado II — ZUUC II, o que foi concedido por meio do despacho 
97 exarado em 02/05/2011 (Fl. 219 do Processo Físico). 
98 Por meio do Despacho de 18/12/2012 (Fl. 253 do Processo Físico) o processo foi 
99 encaminhado à Diretoria de Planejamento Urbano — DIPLU, com vistas à Gerência de 

100 • Estudos Territoriais — GETER para fins de emissão de novas diretrizes para o 
101 parcelamento. Em resposta, foram exaradas as Diretrizes Urbanísticas para o 
102 parcelamento Parque dos Pinheiros — DIUR 03/2013 de maio de 2013 (Fls. 255 a 272 do 
103 Processo Físico). Elas foram aprovadas por meio da Portaria n°72 de 07/10/2013 publicada 
104 no DODF n° 212 de 10/10/2013 (Fl. 285 do Processo Físico). Foi entregue cópia do 
105 documento à interessada em 24/10/2013 em reunião realizada com técnicos da 
106 DIPAR/SEDHAB (fl. 287). 
107 Após ajustes no Estudo Preliminar com fulcro na DIUR 03/2013, no dia 01/12/2014 
108 foi exarada Instrução Técnica (Fls. 411 a 414 do Processo Físico) informando que o projeto 
109 apresentado por meio do Requerimento n° 103.000.918/2014 de 04/11/2014 (fls. 386 a 409 

_4:1a,ertqc,ass.q_ Eisjeo.),,4f ande às diretrizea ..p.rbanis1ía§,9 spgare o ençaminpamento,_ 
111 material aprovado ao IBRAM para manifestação quanto ao licenciamento ambiental. A 
11; ipteressada.fqi_notificada ponrneio da_ Carta n° 310.000.63Q/2014 — GAB/SEDHAB _  
113 11/12/2014 (fl. 417 do Processo Físico). 
114 No dia 18/12/2014 foi publicada a Portaria n° 85 que aprovou as Diretrizes 
115 Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião — DIUR 
116 06/2014 tendo em vista que este documento revogou a DIUR 03/2013. 
117 - - Por meio do Despacho de 15/05/2015 (Fl. 419 do Processo Físico) foi sugerido o 
118 encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Unidades de Planejamento Territorial — 
119 SUTER/SEGETH para revisão das diretrizes para o parcelamento Parque dos Pinheiros. 
120 Em resposta, foram exaradas as Diretrizes Urbanísticas Específicas para o presente 

. 121 parcelamento — DIUPE 19/2016 em janeiro de 2016 (Fls. 420 a 422 do Processo Físico). A 
122 interessada foi notificada por meio da Carta n° 279.000.052/2016 — COUR/CAP de 
123 02/05/2016 (Fl. 426 do Processo Físico). 

- 124 Em 03[12/2018 foi emitida a Licença Prévia — LP — n° 13/2018, processo SEI n° 
125 391.001.329/2008 para o parcelamento do solo denominado Parque dos Pinheiros. O aviso 
126 de recebimento da Licença Ambiental supracitada foi publicado no DODF n° 231 de 
127 06/12/2018. 
128 Em 18/12/2018, foi• protocolado o Requerimento SEI-GDF n°  (16466578) 
129 apresentando a seguinte a documentação ao processo eletrônico SEI-GDF n° 0390- 
130 000635/2009: 
131 • Registro de responsabilidade Técnica — RRT de Giuliana de Freitas n° 
132 A29564-7, para o Projeto de urbanismo do Parcelamento Parque dos Pinheiros; 
133 (16466753) 
134 • Memorial Descritivo do Parcelamento do solo urbano Parque dos Pinheiros — 
135 MDE 169/18;  (16466863, 16466991 e 16467154) 
136 • Planta de Urbanismo do parcelamento Parque dos Pinheiros — URB 169/18 e 
137 DET 169/18.  (16467834 e  16467966) 
138 • Normas de Edificação, Uso e Gabarito — NGB 169/18, NGB 170/18 e NGB 
139 171/18. (  16467274, 16467454 e 16467556) 
140 
141 II — DESCRIÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
142 O projeto foi analisado com base na Lei Complementar n°803/2009 que trata 
143 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009, atualizada pela Lei 
144 Complementar n°854/2012; nas Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, 
145 Jardim Botânico e São Sebastião — DIUR 06/2014 e seu aditivo; nas Diretrizes Urbanísticas 
146 Específicas para o parcelamento Residencial Parque dos Pinheiros — DIUPE 19/2016, e 
147 demais legislações urbanísticas pertinentes. 
148 O projeto de parcelamento apresenta os seguintes índices e características: 
149 a. Zoneamento e Uso do Solo 
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150 Quanto ao zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial — 
151 PDOT/2009, a área de projeto está inserida em Zona Urbana de Uso Controlado II— ZUUC 
152 II, conforme mapa a seguir. 
153 Figura 2 - Mapa de Zoneamento — PDOT/2009 

154 De acordo como artigo 70 do PDOT/2009 esta zona "é composta por áreas 
155 predominantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com andavas 
156-  :de alta densidade [4  sujeitas a restrições impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela 
157 proteção dos mananciais destinados ao abastecimento de água". No artigo 71, é informado 
158 que a ZUUC II "[...] deverá compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos 
159_ naturais, pormeio da_recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos [...1". 
.160 .Quanto_ ao zoneamento estabelecido pela DIUR 06/2014, a poligonal do 
161- projeto está inserida na Zona B do Setor, conforme mapa de zoneamehto a seguir. 
162 
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163 Figura 03- Mapa de Zoneamento — fonte DIUR 06/2014 
164 
165 Na DIUR 06/2014, a Zona B corresponde a sobreposição da Zona Urbana 
166 de Uso Controlado II do PDOT 2009 com a Zona de Ocupação Especial de Interesse 
167 Ambiental — ZOEIA, do Zoneamento da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu definida na 
168 Lei Distrital n°5.433/2014, figura 4. 
169 Figura 04- Mapa de Zoneamento — APA do Rio São Bartolomeu 
170 

171 - De acordo com a Lei Distrital n° 5.433/2014, são definidas as seguintes 
172- normas para a ZOEIA: - - 
173 Art. 13. São estabelecidas as seguintes normas para a 
174 ZOEIA: 
175 I — as normas de uso e gabarito de projetos de 
176 parcelamento urbano devem ser condizentes com os 
177 objetivos definidos para a ZOEIA; 
178 II — as atividades e empreendimentos urbanos devem 
179 favorecer a recarga natural e artificial de aquíferos; 
180 III — os parcelamentos urbanos devem adotar medidas de 
181 proteção do solo, de modo a impedir processos erosivos e 
182 assoreamento de nascentes e cursos d'água; 
183 IV — os novos parcelamentos urbanos devem utilizar 
184 infraestrutura de drenagem difusa e tratamento de esgoto 
185 a nível terciário para fins de reuso de água e devem adotar 
186 medidas de proteção do solo, de modo a impedir 
187 processos erosivos e assoreamento de nascentes e 
188 cursos d'água; 
189 V — a impermeabilização máxima do solo nos novos  
190 empreendimentos urbanos fica restrita a, no máximo, 
191 50 por cento da área total da gleba parcelada"  (grifo 
192 nosso) 
193 VI — as áreas não impermeabilizadas devem ser 
194 compostas de, no mínimo, 80 por cento de área com 
195 remanescentes do cerrado já existentes na gleba a ser 
196 parcelada e protegidas a partir da criação de Reservas 
197 Particulares do Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão 
198 Ambiental; 
199 VII — no licenciamento ambiental, deve ser avaliada a 
200 solicitação de exigências adicionais de mitigação e 
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201 monitoramento de impactos compatíveis com as 
202 fragilidades específicas da área de interesse; 
203 VIII — as atividades e empreendimentos urbanos devem 
204 executar projetos de contenção de encostas, drenagem de 
205 águas pluviais, sistema de coleta e tratamento de águas 
206 servidas, sistema de coleta e tratamento de esgoto 
207 sanitário, recomposição da cobertura vegetal nativa, 
208 pavimentação dos acessos, coleta de lixo e destinação 
209 adequada dos resíduos sólidos; 
210 IX — a implantação de parcelamentos urbanos é permitida 
211 mediante a aprovação do projeto urbanístico pelo órgão 
212 competente, que deve priorizar os conceitos do 
213 planejamento urbano e da sustentabilidade ambiental; 
214 X — os projetos de expansão, duplicação ou construção de 
215 novas rodovias devem prever a instalação, de dispositivos 
216 • de passagem dê fauna, inclusive para grandes mamíferos; 
217 XI — as áreas com remanescentes de cerrado devem ser 
218 • mantidas no parcelamento do solo e destinadas à criação ---- 
219 de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a serem 
220 mantidas e geridas pelo empreendedor ou condomínio, se 
221 for o caso. 

- 222 Então, a DIUR 06/2014 estabelece que essa zona deve ser destinada 
223 preferencialmente para o uso residencial, sendo os demais usos admitidos, desde-que 
224 sejam compatíveis com o uso residencial. 
225 O projeta propõe a criação de 10 unidades imobiliárias, assim distribuídas: 
226 • Dois lotes com uso residencial coletivo, do tipo condomínio urbanístico, com 
227 16.871,75m' e 42.988,47m2  e área total de 59.860,22m2, composto por 93 unidades 
228 autônomas com áreas variando de 445,58m2  a 810,24m2; 
229 - • Cinco lotes de Uso Comercial com área variando entre 1.095,44m2  e 
230 580,96m2; 
-231 • Dois lotes para Equipamentos Público Comunitário — EPC, com área de 
232 3.829,50m2  e 1.910,75m2; 
233 • Um lote para Equipamento Público urbano — EPU, com área de 45,00m2. 
234 Também são previstos dois Espaços Livres de Uso Público — ELUP de 
235 4.005,39m2  e 3.619,39m2, destinados a implantação de equipamentos de lazer e áreas 
236 verdes. 
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Área Passível de Parcelamento 

67,82 59.860,22 a. Residencial Coletivo - RC 
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o disposto na Seção IV da Lei 
Lei Complementar n° 854 (PDOT 

Lei Federal n° 6.766, de 19 de 

Conceito de Área Pública conforme 
Complementar n° 803 (PDOT 2009) atualizada pela 
2012). 

Conceito de Área Pública conforme 
dezembro de 1979. 
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A seguir é apresentado o Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas 
Públicas - onde constam as áreas a serem destinadas a Equipamentos Públicos 
Comunitários (EPC), Equipamentos Públicos Urbanos (EPU) e Espaços Livres de Uso 
Público (ELUP), sistema viário e seus respectivos percentuais de ocupação em relação à 
poligonal do projeto — e o Quadro de Unidades Imobiliárias de Equipamentos Públicos, 
apresentados no Memorial Descritivo do parcelamento — MDE 057/13. 

QUADRO SÍNTESE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ÁREAS PÚBLICAS — M DE 169/18 

ÁREAS CONSIDERADAS AREA ( , ,H4REA (%) 

Área Total da Poligonal de Projeto 104.170,13 100,00 

Área não Passível de Parcelamento 

Área d eproteção Permanente 15.901,18 15,26 

Faixa de Domínio de Rodovia - 

c Faixa de 15m, inciso 111, art. 4° da Lei 6.766/79 ii 

11h Árda Passível-de Parcelamento: 1—li 1  i 88.268,95 84,74 

b. Comercial 

c. Equipamento Público Comunitário - EPC 

d. Equipamento Público Urbano - EPU 

4,72 

0,05 

240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 

218 

219 

A 
2 

P E RCE NTU AL 
(%) 

100% 88.268,95 

Unidades Imobiliárias 

Total 10 69.814,44 79,09 1  

8,61,  Espaços Livres de Uso Público— ELUP 7.624,78 

e. Áreas Verdes 2,02 1.782,67 

12.27 3. Sistema de Circulação 

Fúblicati): ti c 4 1 Ci) 4  2 

10.829,73 

13.410,03 15,13 

1.239,76 2ï L6 

6,50 

4.168,97 

2 5.740,25 

1 45,00 



264 
265 
266 
267 
268 1. Densidade 
269 O Art. 39 do PDOT/2009 considera como densidade demográfica ou 
270 populacional o valor resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total das 
271 porções territoriais indicadas no Anexo III, Mapa 5, daquela Lei Complementar. A área de 
272 projeto está inserida na mancha definida como baixa densidade cujos valores de referências 
273 são superiores a 15 (quinze) e até 50 (cinquenta) habitantes por hectare. 
274 

, 

' PERMEÁVEL-A? 
(%) 

ÁREAS PERMEÁVEIS 
CONSIDERADAS 

ÁREA 
PERMEÁVEL - AP 

(r112) 
Residendal Coletivo - Lote 01 6.443,91 5,93 
Residencial Coletivo — Lote 02 16.764,88 15,62 
CL 01 219,09 0,21 
CL 02 190,62 0,18 
CL 03 185,64 0,18 
CL 04 122,25 0,12 
CL 05 116,19 0,11 
EPC - AE 01 1.512,56 1,45 
EPU - AE 02 
EPC - AE 03 764,30 0,73 
APP 15.901,18 15,26 
ELUP 1 + ELUP 2 7.624,78 7,32 
Sistema de Circulação -fx. servidão 2.267,03 2,18 

"Áreas Verdes 1.782,67 1,71 
-Área Total Permeável da Gleba 53.895,10 51,74 
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259 QUADRO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE EQUIPAMENTOS 

260 PÚBLICOS COMUNITÁRIOS E URBANOS - MDE 169/18 
261 

ITEM ENDEREÇO • ÁREA -  SECRETARINORGÃO 

1 AE 1 - EPC 3.829.50 4,34 A DEFINIR 
2 I AE 2- EPU 45,00 0,05 NOVACAP 
3 AE 3- EPC 1.910,75 2,16 A DEFINIR 

SUBTOTAL (EPC + EPU) 5.785,25 6,55 
4 ELUP 1 4.005.39 4,54 
5 ELUP 2 3.619.39 4,10 

SUBTOTAL (ELUP) 7.624,78 8,64 
TOTAL 13.410,03 15,19 

" %AP - Percentual sobre a Área da Poligonal do parcelamento_ 

262 
263 QUADRO DE PERMEABILIDADE - MDE 169/18 
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276 Figura 6 - Mapa de Densidade Habitacional - PDOT/2009 
277 
278 . Considerando a área total do parcelamento de 10ha. 48a. 83ca. obtém-se uma 
279 população máxima de-524 habitantêS. - Aplidaridolãe indtbe' Médi-g-de 3,2habitaritê pbr- 
280 domicilio, definido na DIUR 06/2014, obtém-se um máximo de 159 unidades imobiliárias. 
281 Como já dito, forprevisto no projeto 2 lote destinado ao uso residencial coletivo, 
-282 composto por• 93 -unidades -autônomas (frações ideais). Assim obtém-se uma população 
283 residente estimada em- torno de 307 habitantes, resultando na densidade populacional de 
284 29,47 hab./ha, portanto atendendo o estabelecido no PDOT e na DIUR 06/2014. 
285 
286 a. Parâmetros de Uso e Ocupação do solo  
287 
288 Os parâmetros de uso e ocupação do solo do projeto de urbanismo estão 
289 definidos no Memorial Descritivo - MDE 169/18 que foi desenvolvido com base no disposto 
290 no Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009 e sua atualização, e na DIUR 
291 06/2014. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
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318 Figura 7 - Mapa do Sistema Viário Estruturante — DIUR 06/2014 
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309 QUADRO SINTESE DE PARÂMETROS URBANISTICOS — MDE 169/18 

310 

111.1.3 - QUADRO-S1NTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS PROPOSTOS 

LOTE 

AFASTAMENTOS RIRMOS 

(1) 

COEFICIENTE 
TAXA DE APROVEITAMENTO  NÚMERO 

MÁXIMO DE 
PAVIMENTOS (7) 

ALTURA TAXA DE 
MÁXIMA PERMEABIIJDADE 

(m) % 
GUARITA USO 

FRENTE FUNDO LATERAIS 
OCUPAÇÃO 
(máxima)%  (minlmo) (máximo) 

AE01 - 
EPC 

Institucional 5,120 1,50 1,50 . 60 1,0 1,0 2pav.scob.nubs. 850 
Í 

40 perma 

AE 02 - 
EPU . 

 Institucional 100 

EPC 
AE  Institucional ! 5,00 1,50 1,50 • 60 1,0 1,0 2pav..cob...subs. 8,50 Í 40 permitida 

Comércio . 
Local 

Comércio e 

Prestação  
serviços 

3,00 
cle : . 

(5) 

3.00 (6) 80 1.0 2,0 
.. .- 

3pav..icob. 
...- . --- - - - •-. - 

11,50 20 

Lete 0.1 
. 
 H

eeje
abltauvÇãe° 5,00

.  , 
Í 3,00 3,00 : 36,59 0.69 , 0,69 2pav./tob. 8,50 38,19 

, 
permitida 

Habitação • 
Lote 02 coletiva • 5,00 300 3,00 37,85 0,68 0,68 2pav..cob. 8,50 39,00 psnnibda 

Unidades  
Autônomas 

Habit  
unifamili

ação  
ar (8) (8)  (8) 50 1,0 I 1,2 2pav..cote. 8,50 so 

(1) Sai perrnbda a ocupa* dos agastamentos obogakdos o:Sonnw previsk no COE. Código de amonees do Distrito Federai 

(2)0 Souk total de vagas deve ser baseada na Negoceio de vagas eslabekodas pelo COE Código de Reflexões do Debito Federal. 

(3)0 momento do de será °abano em kdas as dmsas. 11 miar2.40m. Para as Unidades Auttoomas • Uk o ceecamento deverá ter H nu5ce2.20111. exceto quando a dona cana* can co 
andas do parcelamento. onde 11 max..2.40m Quando a tensa do Iole ke voltada para brados" público, este deverá proporaonar min. 70% de astletade. 

As rampas obogatnamenle devem se desenvolver niete, ~to do lote 

Ver tabela de usos e atmdades constantes da NGB tf 170/18. 

Para os desde Comera° loc4 o afastamento lateral é ai:acetino ern apenas uma das ataras. meto quando houverem aberturas em ambas as deras. 

Cobertura Men ser canada sorrenk para onsto;ão de can diga e casa de máquinas. 

Ver tabela constante da NGB ral,  

311 
312 b. Sistema viário proposto 
313 
314 Incide sobre a área em questão o sistema viário estruturante previsto para a Região do 
315 São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião estabelecido na DIUR 06/2014, 
316 representado no mapa a seguir: 

319 
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320 Com base no sistema viário estruturante definido na DIUR 06/2014, as Diretrizes 
321 Urbanísticas Específicas para o parcelamento Residencial Parque dos Pinheiros — 
322 DIUPE 19/2016, definiu a seguinte estrutura viária para a gleba: 
323 

324 Figura 8- Mapa do Sistema Viário indicado na DIUPE 19/2016 
325 
326 O acesso aos lotes PDEU será realizado pela Via de Circulação localizada ao norte da 
327 área, perpendicular à Avenida do Sol. São propostas também duas vias locais para o 
328 acesso ao lote residencial coletivo. 
329 
330 As vias foram projetadas de acordo com o Decreto 38.047/2017, que trata do sistema 
331 viário do Distrito Federal 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
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341 
342 Figura 9- Mapa da hierarquia viária proposta no MDE 057/13 
343 

244 _ c. Consultas aos órgãos e concessionárias de serviços públicos  
345 
346 Foram realizadas consultas junto aos órgãos e concessionárias de serviços públicos do 
347 Distrito Federal para verificação quanto à possibilidade de atendimento e/ou 
348 interferências em redes projetadas e/ou instaladas para a área do parcelamento 
349 Residencial Parque dos Pinheiros. Seguem abaixo as manifestações: 
350 
351 o Documento s/n° de 04/04/2008 (Fl. 90 do Processo Físico). Informa 
352 que é possível abastecer o condomínio em questão e encaminha cálculo 
353 hidráulico considerando a vazão do mesmo; 
354 o Documento s/n de 04/04/2008 (Fl. 120 do Processo físico). Informa 
355 que apesar do parecer positivo anexo à folha 90 dos autos, há restrições 
356 quanto a capacidade do Sistema Produtor; 
357 o Documento s/n de 08/04/2008 (Fls. 100 e 101 do Processo físico). 
358 Informa que em relação ao sistema de abastecimento de água a região 
359 possui limitação de disponibilidade de incremento no abastecimento tendo 
360 em vista que o sistema existente é integralmente atendido por poços 
361 profundos, cuja área de recarga vem sendo impermeabilizada 
362 progressivamente com a ocupação na região. Esclarece ainda que não 
363 existem redes cadastradas ou projetadas no interior da gleba; 
364 o Documento s/n de 16/08/2008 (Fls. 104 a 106 do Processo Físico). 
365 Quanto ao sistema de esgotamento sanitário informa que não existe 
366 interferência de rede de esgoto implantada ou projetada na área de estudo, 
367 bem como não há sistema de esgotamento sanitário implantado próximo ao 
368 parcelamento. 
369 o No entanto, há projeto de implantação de sistema de coleta de esgoto 
370 sanitário no Setor Habitacional Jardim Botânico. 
371 o Como solução para o presente parcelamento, a Companhia definiu as 
372 seguintes alternativas: 
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373 o ia — Utilização do sistema de esgotamento da CAESB para a 
374 interligação dos efluentes no interceptor Jardim Botânico. No entanto, não 
375 há previsão de implantação de novos sistemas a curto e médio prazo; 
376 O 2a  — Utilização de sistema de esgotamento particular. O interessado 
377 poderá construir redes de coletoras para conduzir os efluentes para uma 
378 estação de tratamento de esgoto a ser construída pelo condomínio, a qual 
379 deverá ser avaliada a capacidade do corpo receptor. Ou então, deverá ser 
380. utilizado o sistema individual de fossa e sumidouro 
381 o Ihformação Técnica n° 012/2008 — TMABA/TMAB/TMA de 24/04/2008 
382 (Fl. 127 a 133), sob aspecto ambiental. Informa, primeiramente, que a gleba 
383 está inserida na APA do Rio São Bartolomeu e observa pela presença de 
384 APP no interior da área. Em função disso, o interessado deverá observar e 
385 cumprir a legislação ambiental vigente na elaboração do projeto de 
386 parcelamento, e em função de suas características, será necessária a 

anâtWe viabilidade ambiental a qual será realizada pelo órgão ambiental 
competente, com anuência do gestor da APA do São Bartolomeu. 

_ Informamos que no .clia .11/10/2018 foi, autuado o .procso •Eletrônico SEI-
GDF n° 0039-00005217/2018-89 para tratar da renovação das consultas 
junto aos órgãos e concessionárias prestadoras de serviços público, tendo 
em vista o tempo decorrido desde as últimas respostas, incluindo a CAESB, 
que ainda não disponibilizou a resposta. A resposta desta deverá ser 
considerada para a elaboração dos projetos executivos. 

396 NOVACAP: 
_397 _ o . No Despacho SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU s/o, de 05 de dezembro 
398 de 2018, a NOVACAP informa que: 
399 - Não existe interferência de rede pública de águas pluviais implantadas ou 
400 projetadas na poligonal demarcada; 
401 - Quanto à possibilidade de atendimento, é necessária a elaboração de um 
402 - projeto de drenagem especifico para o local, inclusive lançamento final, sendo de inteira 
403 responsabilidade do empreendedor a elaboração deste; e 
404 - Quando da elaboração do projeto de drenagem acima citado, deverá ser 
405 utilizada estrutura de amortecimento de vazão, dentro da poligonal do parcelamento em 
406 questão, de forma a obedecer ao previsto na Resolução n° 09, da ADASA, de 08 de abril 
407 de 2011, que define como vazão máxima de saída de um empreendimento o valor de 24,4 
408 1/s/ha. Assim, quando da elaboração do projeto de urbanismo da área em questão, deverá 
409 ser reservado área para instalação dessa estrutura. 
410 

388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 

411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 , 
425 
426 
427 

CEB: 
o Por meio da Carta SEI/GDF n° 956/2018 — CEB-D/DD/DC/GDAC, de 
11 de dezembro de 2018, a CEB informa que: 
Poderá fornecer energia elétrica ao empreendimento, desde que atendidas 

às condições de fornecimento, as quais serão definidas por meio de estudo técnico que 
será elaborado após a formalização do pedido por parte do interessado; 

Nesta ocasião, deverá ser fornecido o memorial descritivo contendo: a 
destinação, as atividades, o potencial de ocupação da unidade, o cronograma de 
implantação e demais informações básicas listadas no Art. 27 da REN n.° 414/2010 — 
ANEEL; 

O estudo técnico avaliará a capacidade de atendimento da rede existente 
e poderá indicar a necessidade de expansão e reforços do sistema de distribuição para 
viabilizar a sua conexão ao empreendimento, bem como a necessidade de se 

Disponibilizar área interna ao empreendimento para instalação de 
equipamentos do serviço de distribuição de energia elétrica; 

Serão elaborados os projetos e orçamentos da obra de conexão, cujas 
responsabilidades pelos custos estão definidas na regulamentação vigente. Sendo que, de 

13 



CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - CONPLAN 

428 acordo com o Art. 37 da REN n.° 414/2010 — ANEEL, o interessado poderá optar pela 
429 execução direta das obras; 
430 - Em caso do interessado optar pela execução direta das obras, tais projetos 
431 deverão ser previamente apresentados e aprovados pela Distribuidora. Para o início das 
432 obras, o local em questão deverá estar devidamente licenciado pelos órgãos ambientais, 
433 sendo a obtenção das licenças de responsabilidade do empreendedor. 
434 
435 • Já no Laudo Técnico SEI-GDF — CEB/D/DD/DR/SGB n° 585, de 07 de dezembro de 
436 2018, a CEB informa que: 
437 - Existe interferência de rede na área da poligonal do empreendimento; 
438 - Necessidade do cumprimento das NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA 
439 DO TRABALHO para a colocação de andaimes, equipamentos ou infraestruturas próximas 
440 às redes aéreas da CEB-D de modo a preservar a integridade física do trabalhador; 
441 - Necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na construção ou 
442 escavação em locais próximos de redes elétricas, comi  vistas a garantir sua preservaçãoi  e 

dõir'rêtá funigionaMénto, sendo neciessário—O7êiêsiarcimento dei  eventuais danos à CÉti t, 
444 -Havendo interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna- 

sé niétgiáiário formalizar solicitação de orçamento junto a CEB:D ou contratar ernbresa 
446 legalmente habilitada, observando as diretrizes estabelecidas na Resolução 414/2010- 
447 ANEEL. 
448 
449 • SLU: 
450 o Por meio-  do Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR s/n, de 27 de 
451 novembro de 2018, o SLU informa que: 
452 O SLU realiza atualmente nas proximidades do parcelamento do solo para 
453 fins urbanos denominado "Parque.dos Pinheiros", coleta comum dos resíduos domiciliares 
454 e comerciais. Por essa razão pode-se afirmar que não haverá impacto significativo quanto 
455 à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final 

- - 456 dos-resíduos domiciliares geradas, uma vez que o-  SLU encontra-se equipado e preparado 
457 para ,executar-a-  coleta -na-área-de ocupação prevista, desde que o volume dos resíduos 
458 categorizados como domiciliares esteja dentro do limite citado no Item 1 deste documento; 
459 - O gerador deverá providenciar por meios próprios os recipientes 
460 necessários para o acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, 
461 observando as características dos resíduos e seus quantitativos, quando o resíduo em 
462 questão se enquadrar na Classe II A, este poderá ser armazenado em contêineres e/ou 
463 tambores, e em tanques, desde que acondicionado em sacos plásticos, de acordo com a 
464 ABNT NBR 11174:1990, a classificação dos sacos plásticos utilizados para o 
465 acondicionamento dos resíduos domiciliares deverá estar de acordo com a NBR 
466 9191:2008. 
467 
468 • ADASA 
469 o Por meio do Despacho n° 639, de 24 de julho de 2018— ADASA, esta 
470 informa: 
471 - Concede Outorga prévia a Maria das Graças Fontes, para perfuração de 
472 01 (hum) poço tubular para a finalidade de abastecimento humano, localizado no SHES, 
473 Parque dos Pinheiros; 
474 - A outorga vigorará pelo prazo de 01 (hum) ano a contar da data de 
475 publicação do extrato de outorga no DODF, podendo ser renovada mediante solicitação do 
476 usuário, ou prorrogada a critério da ADASA; 
477 - Ao término da perfuração e previamente a utilização do poço, o outorgado 
478 deve requerer a outorga de direito de uso da água subterrânea, apresentando além dos 
479 formulários exigidos pela ADASA, ensaio de bombeamento, perfil construtivo litológico do 
480 poço, certificado de análise físico-química e bacteriológica da água e fotografia que registre 
481 o cumprimento das seguintes exigências: 
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482 I - Observar o tempo de horas diárias de funcionamento da bomba, estabelecido no 
483 Art. 1° deste Despacho; 
484 II — Proteger a porção do poço perfurado em material inconsolidado, no caso de poço 
485 tubular, o espaço deverá ser concretado, e no caso de poço manual, onde 
486 ocorrer material inconsolidado ou com possibilidade de desmoronamento, o espaço 
487 deverá ser manilhado, evitando possíveis contaminações dos aquíferos por meio de 
488 percolação de águas superficiais indesejáveis; 
489 //I - construir uma laje de concreto envolvendo o tubo de revestimento ou manilha, com 
490 declividade do centro para a borda, espessura mínima de 10 (dez) centímetros e área 
491 não inferior a 01 (um) m2  para poço tubular; 
492 IV - Manter a parte externa do poço tubular, no mínimo, 30 (trinta) centímetros acima 
493 da laje de concreto, a qual deverá ter proteção de alvenaria e cobertura removível, e 
494 para poço manual, manter a parte externa do poço, no mínimo, 50 (cinquenta) 
495 centímetros acima do nível do solo com cobertura removível; 

- . y -,mayter,kep de.proteça-o com ceio de,noinjnimo 05 (cinco) metros e partir dos.. . 
• 497 limites do poço, que devera ser cercado e mantido limpo. Em situações especiais, 

_j__ • 498 _ desde que aprovado IDO ADAS,f3,,o raigpoderá..ser diminuído, nunca inferior a 1(um)  
499 metro; 
500 VI - Manter as águas de enxurrada fora da área de proteção; 
501 VII — desativar e tamponar as fossas posicionadas no raio de 30 (trinta) metros do 
502 poço, a fim de evitar a contaminação do aquífero; 
503 VIII - instalar hidrômetro na saída do poço tubular, e ou manual, em um prazo máximo 
504 de 90 (noventa) dias, a partir da perfuração do poço, no caso de outorga prévia, ou da 
505 publicação do extrato de outorga de direito; 
506 IX— Efetuar a leitura mensal do hidrômetro e encaminhar trimestralmente planilha com 
507 a vazão mensal extraída à ADASA; 
508 X - Efetuar o pagamento, nas épocas próprias definidas pela ADASA, da Taxa de 
509 Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos— TFU, conforme Lei Complementar N° 798, 
510 de 26 de dezembro de 2008, que altera a Lei Complementar N° 711, de 13 de setembro 
511 de 2005; 
512 X/ - Efetuar a manutenção e a operação do poço com critérios de segurança e segundo 
513 as normas técnicas específicas, mantendo os bens e instalações vinculadas à outorga 
514 em perfeito estado de conservação e funcionamento; 
515 XII — Solicitar prévia anuência da ADASA antes de ceder água captada a terceiros, 
516 com ou sem ônus; 
517 XIII - Responsabilizar-se pelo controle e vigilância da qualidade da água e seu padrão 
518 de potabilidade, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914, de 
519 12 de dezembro de 2011 e obterjunto à Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria 
520 de Saúde do Distrito Federal as autorizações cabíveis; 
521 XIV - Corrigir os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, quando couber, por sua 
522 conta e risco, observando as normas e legislações específicas vigentes; 
523 XV - Construir e manter sistema de adução, preservação e distribuição, 
524 completamente independente do sistema de abastecimento da concessionária de 
525 água, caso o uso de água de poço ocorra em área atendida pela rede de 
526 abastecimento de água. 
527 - A outorga que constar a finalidade de abastecimento humano será 
528 revogada ou modificada quando ocorrer a ligação da rede de água, à medida que estiver 
529 sendo instalada e colocada em carga, pela concessionária de saneamento básico; 
530 - Outorgado se sujeita à fiscalização da ADASA, por intermédio de seus 
531 agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à 
532 documentação, como projetos, contratos, relatórios, registros e quaisquer outros 

, 533 documentos referentes à outorga. 
534 
535 • Por meio do Despacho n° 895, de 29 de agosto de 2018 — ADASA, esta 
536 informa: 
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537 - Concede Outorga prévia a Maria das Graças Fontes, para lançamento de 
538 águas pluviais em 02 (dois) pontos de descarga no Córrego Mato Grande, na Bacia 
539 Hidrográfica do rio São Bartolomeu, referente às obras do empreendimento; 
540 - A outorga vigorará pelo prazo de até 03 (três) anos, a contar da data de 
541 publicação do extrato de outorga no DODF, podendo ser renovada a critério da ADASA; 
542 - Antes da obtenção da Licença de Operação (LO) e, também, da construção 
543 do trecho final da obra de drenagem pluvial, o(a) Outorgado(a) deverá requerer a outorga 
544 para o uso de lançamento de águas pluviais, apresentando, além dos formulários exigidos 
545 pela ADASA, o completo atendimento ao Artigo 5° deste Despacho: 
546 Art. 5° Constituem obrigações do(a) Outorgado(a): 
547 I — Apresentar à ADASA o projeto executivo contendo, no mínimo, estudos 
548 relativos a: 
549 a. Dimensionamento das estruturas de coleta, transporte, bacia de retenção de 
550 água, dissipador de energia de água e estrutura final de lançamento no leito do 
551 rio; . „. 
-552 b. O projeto-  pata as bacias do ponto de lançamentà, com finalidade de retenção 
553 de sedimentos, dimensionadas para um volume mínimo e vazão máxima de 
554 descarga especificados naíabéla-01 'do adido 1'; 
555 c. Avaliação do ponto de lançamento e impacto na qualidade de água no corpo 
556 receptor,. 
557 d. Detalhamento do emissário de águas pluviais nos locais onde existam outros 
558 sistemas; 
-559 e. Avaliação da quantidade de água no ponto de lançamento e identificação de 
560 possíveis extravasamentos do leito do rio, assoreamento do leito e interferências 
561 em estruturas a jusante, como bacias e pontes; 
562 f Proposta de ações e monitora mento da-  qualidade, vazões de lançamento, 
563 manutenção e limpeza das estruturas e, quando for necessário, o 
564 desassoreamento do corpo hídrico; 

-565 g: .  Proposta de-ocupação sustentável do local com projetos de aumento •da 
566 infiltração e diminuição do pico de cheia; 

- 567 _ h. Avaliação da qualidade das águas do efluente e corpo receptor, com parâmetros 
-568 estabelecidos na Tabela 04- Características do Efluente, do Anexo da 
569 Resolução Adasa n° 13, de 26 de agosto de 2011; 

_ 570 - i. Os corpos hídricos receptores estão classificados, conforme a Resolução n° 02 
571 do Conselho de Recursos Hídricos do DF, de 17 de dezembro de 2014, como de 
572 Classe 2. 
573 0(A) Outorgado(a), dessa forma, deverá providenciar o tratamento necessário do 
574 efluente, executando todas as obras cabíveis, de forma a atender à classe definida 
575 para os respectivos corpos receptores. 
576 II — Manter as águas pluviais contidas nas estruturas projetadas com 
577 dimensionamento para velocidade de chegada ao corpo hídrico receptor de até 1 
578 m/s (um metro por segundo). 
579 /// - Na fase de construção do empreendimento, deverão ser tomadas todas as 
580 providências no sentido de impedir o lançamento direto das águas pluviais no 
581 corpo hídrico receptor, principalmente nas etapas de grande produção de 
582 sedimentos, bem como revestir os emissários de forma a garantir a proteção das 
583 áreas até o lançamento no rio contra processos erosivos. 
584 IV — Fica o Outorgado obrigado a fazer o acompanhamento e o monitoramento do 
585 sistema de lançamento de águas pluviais em relação ao aumento de vazão nos 
586 córregos receptores e aumento do escoamento para jusante do empreendimento, 
587 com a finalidade de avaliar a eficácia do sistema projetado. 
588 V— Efetuar o pagamento, nas épocas próprias definidas pela ADASA, da Taxa de 
589 Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos — TEU, conforme Lei Complementar N° 
590 798, de 26 de dezembro de 2008, que altera a Lei Complementar n° 711, de 13 
591 de setembro de 2005. 
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592 VI — Executar, se necessário, ações e obras de proteção das margens do rio, 
593 bueiros, pontes, passagens de nível e desassoreamento no ponto de lançamento 
594 ou trecho a jusante impactado pela descarga das águas pluviais. 
595 
596 - O outorgado(a) sujeita-se à fiscalização da ADASA, por intermédio de seus 
597 - agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à 
598 documentação, como projetos, contratos, relatórios, registros e quaisquer outros 
599 documentos referentes à outorga; 
600 - - 0(A) Outorgado(a) fica obrigada a fazer a manutenção periódica nas bacias 
601 de quantidade/qualidade e nos dispositivos de decantação "First Flush", incluindo limpeza 
602 e retirada de lixo, bem como cercá-las, se for o caso, e providenciar todas as medidas de 
603 segurança necessárias. 
604 
605 TERRACAP 
606 c.) _, Segundo _ o Oficio ,_,Sp_-GDF , 736 
607 TERRACAP/PRECl/DITEC/ADTEC, de 04 de dezembro de 2018, em 

resppsta a consulta sobre situnip_fundiária da, _área do • projeto de_ 
609 parcelamento do solo urbano denominado Parque dos Pinheiros, objeto da 
610 matricula n° 14.892, com área de 10ha48a83ca, do 2° Cartório de Registro 
611 de Imóveis, localizada na Região Administrativa do Jardim Botânico — RA 
612 XXVII, esta informa que, a referida matrícula se encontra em imóvel não 
613 pertencente ao patrimônio da TERRACAP, no Imóvel Taboquinha. 
614 
615 Todas as concessionárias de serviços públicos deverão ser novamente 
616 • consultadas-  quando da elaboração dos projetos executivos e concepção dos_ projetos de 
617 infra-estrutura. 
618 
619 d. Licenciamento ambiental  
620 

621 Em 03/10/2018 foi emitida a Licença Prévia — LP — n° 13/2018, processo SEI 
622 n° 391.001.329/2008 para o empreendimento, cuja validade é de 5 (cinco) anos. Esta 
623 licença aprova a viabilidade ambiental do parcelamento do solo denominado Parque dos 
624 Pinheiros. O aviso de recebimento da Licença Ambiental supracitada foi publicado no DODF 
625 n°231 de 06/12/2018. 
626 Nos termos da Licença Ambiental emitida, constam as seguintes 
627 condicionantes, exigências e restrições: 
628 1. A Licença Prévia aprova somente a concepção e a localização do 
629 empreendimento e não autoriza a sua Instalação/Operação/Supressão Vegetal; 
630 2. Esta licença não aprova o projeto de urbanismo apresentado, portanto o 
631 interessado deverá apresentar Projeto Urbanístico (consubstanciado em Plantas 
632 URB, Memorial Descri vo — MDE e Normas de Gabarito - NGB), balizado pelo estudo 
633 a ser executado na área apontada como suposta nascente ou solo encharcado, 
634 considerando a ocorrência definitiva da existência ou não de área de preservação 
635 permanente; 
636 3. Deverá ser realizado estudo para verificar a existência de nascente ou solo 
637 encharcado, com potencial de delimitação de área de preservação permanente; 
638 4. Os projetos de urbanismo e de infraestrutura deverão atender as normas da 
639 Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental, estabelecida na Lei n° 
640 5.344/2014; 
641 5. Prever, no interior de cada lote do parcelamento, dispositivos que promovam 
642 o favorecimento da recarga de aquíferos, considerando a Lei Complementar n° 
643 929/2017; 
644 6. A impermeabilização máxima do solo do parcelamento fica restrita a, no 
645 máximo, 50 por cento da área total da gleba parcelada; 
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646 7. O interessado deverá adotar medidas de proteção do solo, de modo a impedir 
647 processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água; 
648 8. Atender as recomendações estabelecidas no Parecer Técnico 171/2017 — 
649 IPHAN/DF; 
650 9. Apresentar os custos rela vos à implantação da infraestrutura do 
651 empreendimento, bem como o valor da gleba e a. planilha de cálculo da 
652 Compensação Ambiental do empreendimento, nos termos da Instrução n° 76/2010 
653 - IBRAM, da Instrução n° 01/2013 - IBRAM e da Instrução n° 75/2018, para fins de 
654 definição da Compensação Ambiental; 
655 10. Apresentar Programa de Gestão Ambiental com a respectiva anotação de 
656 responsabilidade técnica - ART dos profissionais habilitados e que atenda os 
657 preceitos da Norma ISO 14.001 de forma a prover o monitoramento dos impactos 
658 previstos e o acompanhamento executado pelas medidas mitigadoras. Esse 
659 Programa deve contemplar, no mínimo, todos os programas elencados no Item 4 
660 deste Parecer; 
661 11-.—ApreSentar PrograMa' -de Educaçãó • Arinldiegfal- gáté-10-St  fu.-to . Ambierital, 
662 conforme Termo de Referência que deverá ser solicitado pelo interessado na 

_ - 
663 EDUCTIURAM; 
664 12. Apresentar Relatório de Cumprimento das Condicionantes, Exigências e 
665 Restrições desta Licença Prévia junto ao requerimento de Licença de Instalação; 
666 13. Apresentar a atualização das Cartas Consultas das concessionárias (CEB, 
667 SLU, CAESB e NOVACAP); 
668- 14. •Apresentar manifestação do DER quanto às interferências no sistema viário; 
669 15. Apresentar Projeto de Drenagem Pluvial e de Pavimentação (seguindo os 

parâmetros da :-Resolução n° 09/2011 da ADASA), com anotação de 
671 responsabilidade técnica - ART, e aprovado pela NOVACAP; 
672- 16. Apresentar outorga de lançamento de drenagem pluvial emitida pela ADASA 
673 que atenda ao projeto; 

-&74_ - 17. :Apresentar ensaio de infiltração, caso pertinente (seguindo os parâmetros do 
675 -Manual de_ Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito 
676 Federal/ADASA-2018); 
677 18. Apresentar Projeto de Abastecimento de Água, com -anotação de 
678 responsabilidade técnica - ART, aprovado pela CAESB prevendo a possibilidade de 
679 interligação à rede para sua posterior operação; 
680 19. Apresentar Outorga de direitos de uso de recursos hídricos para os poços 
681 tubulares para o abastecimento de água do empreendimento, com vazão 
682 compatível com a demanda hídrica dos projetos; 
683 20. Apresentar Projeto de Esgotamento Sanitário, com o Memorial Descri vo, com 
684 anotação de responsabilidade técnica - ART, aprovado pela CAESB; 
685 21. Apresentar Cronograma Físico Financeiro de execução das obras do 
686 empreendimento; 
687 22. Atualizar o Inventário Florestal elaborado por profissional legalmente 
688 habilitado que incluirá o Plano de Supressão de Vegetação, considerando o Decreto 
689 n° 39.469/2018 conforme Termo de Referência que deverá ser solicitado pelo 
690 interessado ao IBRAM; 
691 23. Requerer Autorização de Supressão Vegetal (ASV) considerando a área de 
692 supressão para a implantação do empreendimento, incluindo-se as bacias, as redes 
693 e o(s) ponto(s) de lançamento e traçado do projeto de drenagem pluvial, atentando- 
694 se para o que é previsto no Decreto n°39.469/2018; 
695 24. Firmar Termo de Compromisso de Compensação Florestal e Ambiental antes 
696 da concessão da Licença de Instalação; 
697 25. O IBRAM deverá ser comunicado, imediatamente, caso ocorra qualquer 
698 acidente que venha causar risco de dano ambiental; 
699 26. Outras condicionantes, exigências e restrições, assim como a anulação das 
700 existentes, poderão ser estabelecidas por este Instituto, a qualquer tempo; 
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701 27. Toda e qualquer alteração do empreendimento deverá ser solicitada/requerida 
702 junto a este órgão. 
703 
704 VOTO 
705 Em vista do exposto, e em conformidade com o Parecer Técnico n° 277 elaborado 
706 pela Diretoria de Parcelamentos da Coordenação Especial de Urbanismo— DIPAR/COURB 
707 e considerando a necessidade de atender às demandas habitacionais de modo ordenado e 
708 regular conforme preceitua o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — 
709 PDOT/2009, voto FAVORAVEL pelo acolhimento do projeto Parcelamento urbano do solo 
710 denominado Parque dos Pinheiros localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico 
711 - RA XXVII, ora apresentado, para que seja dada a devida continuidade dos procedimentos 
712 com vistas à sua aprovação, nos termos aqui colocados, considerando: 
713 
714 a. Que o Estudo Preliminar para o Projeto de Urbanismo do parcelamento 

._71.5.,e,,nReasi,dencial,_ Parque, flo,srPinheiros atende às diretrizes e_parâmetros estab,elecidos na Lei 
716 Complementar n° 803/2009 que trata do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - 
717 PDOT/2009, atualizadp_pela Lei Complementar n° 854/2012; __, _ _ _ _ 
718 b. Às Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico 
719 e São Sebastião — DIUR 06/2014 e seu aditivo; 
720 C. Às Diretrizes Urbanísticas Específicas para o parcelamento Residencial 
721 Parque dos Pinheiros — DIUPE 19/2016, e demais legislações urbanísticas pertinentes. 
722 , d. -Que serão necessários ajustes formais no MDE, URB e NGB antes da 
723 aprovação do projeto por Decreto Govern mental. 
724 

_ _725 
726 
727 RUTH STE ANE COSTA LEITE 
728 Conselheira Titular 

-729 Representante. ASMORAR 
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