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I - INTRODUÇÃO
A Companhia Energética de Brasília - CEB solicita, por meio da Carta nº 117/CEB-GER-DIR,
a alteração dos parâmetros
Indústria e Abastecimento
Justifica
finalidade

urbanísticos de lote de sua propriedade,

- SIA, destinado desde a década de 1960 à Usina Termoelétrica

o pleito

de obtenção

situado no Trecho 6 do Setor de

alegando

de recursos

a necessidade
fundamentais

de comercialização

para realização

de Brasília.

do citado

lote, com a

de investimentos,

conforme

argumentos a seguir reproduzidos:
Em dezembro de 2015, a CEBDistribuição assinou, coma Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL,um novo contrato de concessão para o serviço de distribuição de
energia no Distrito Federal.
Entretanto,

para comprimento

das metas estabelecidas nesse novo contrato, será

necessário

a

vultuosos

realização

de

indicadores econômico-financeiros,

investimentos,

visando

melhoria

de eficiência na gestão e, principalmente,

dos
de

qualidade de serviço do sistema de distribuição de energia do Distrito Federal.
Como alternativa para a obtenção de recursos, a CEBpretende fazer a alienação de
ativos imobiliários, dentre os quais, o localizado no SIA, uma vez que o mercado
financeiro brasileiro apresenta escassez de crédito de longo prazo, além de operar

com taxa de juros elevadas.

Com relação a uma subestação
informa

que "não tem mois necessidode

de energia que se encontra

de monter áreo poro subestoção

instalada

no lote, a CEB

de energio, já que o CEB

Distribuição estudo olternotivo poro remonejá-Io poro outro locolidode".
Considerando
distribuição

o interesse do Distrito Federal na realização de investimentos

de energia no seu território,

cumpre a Secretaria de Estado de Gestão do Território

Habitação a avaliação dos aspectos urbanísticos que envolvem a al~aç~o
de uso e ocupação do lote de propriedade

no campo da

pretendida

dos parâmetros

da CEB em comento~\...../
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11- NORMA VIGENTE PARA O LOTE E HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO

o projeto
59/1,

registrada

para o lote da Usina Termoelétrica,

em cartório,

a URB-055/2001,

com área de 41.275,GOm', compreende

e as Normas de Edificação, Uso e Gabarito

122/88. De acordo com a NGB 122/88, o lote destina-se exclusivamente

a Usina Termoelétrica.

a PR

- NGB
Entre

alguns dos parâmetros de ocupação definidos na norma estão:
Afastamentos

minimos obrigatórios:

frente de 20,00 m; fundo de 5,00m; e

laterais direita e esquerda de 3,00m.
Taxa máxima de ocupação: 50% da área do lote.
Taxa máxima de construção: 200% da área do lote.
Número máximo de pavimentos: 4 pavimentos.
Taxa minima de área verde: obrigatória a implantação

de área verde

(arborizada e/ou ajardinada), dentro dos limites do lote, com a taxa minima
de 15% da área do mesmo. Poderá ser implantada
nas áreas dos
afastamentos obrigatórios.
Tratamento de divisas: o cercamento do lote será obrigatório nas divisas
laterais e de fundos devendo ter altura máxima de 2,20m.

o Plano

Diretor de Ordenamento

Territorial

do Distrito Federal-

25 de abril de 2009, em seu Anexo VI define os coeficientes
máxima de construção)
definidos coeficiente

básico e máximo

PDOT, Lei Complementar

de aproveitamento

nº 803, de

(equivalente

a taxa

para as áreas urbanas. Para o lote em questão

foram

básico e máximo igual a 1.
Exceções Coeficiente Máximo
(I)

51A

- Trecho 7 (feira): CfAM=2
- Quadra 6C (CONAS);Trecho 2 lote 2030; Trecho 5 lote 340 e 210; lote do Moinho
de Trigo; Trecho 9; Trecho 10; Trecho 12; Trecho 14; Trecho 16 Áreas Especiais55 e
57; lote da Usina Termolélrica: CfAM=1
Exceções Coeficiente

Básico

(6)

51A

- Trecho 7 (feira): CfAS=2
- Quadra 6C (CONAS);Trecho 2 lote 2030; Trecho 5 lote 340 e 210; lote do Moinho
de trigo; Trecho 9; Trecho 10; Trecho 12; Trecho 14; Trecho 16 Áreas Especiais55 e
57; lote da Usina Termolétrica: CfA~~
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Solicitação da Administração
prolongamento

Regional do Setor de Industria e Abastecimento

da via IA-C2 até a via IA-4 no Setor de Indústria e Abastecimento

o lote único do Trecho 6 do SIA, motivaram

procedimentos

referente ao

- SIA, interceptando

relativos a alteração

do parcelamento,

assunto tratado em três processos:
Processo n2 093.000.052/2008'

- trata de elaboração de projeto de alteração do parcelamento

passagem de via seccionando lote da usina termoelétrica

para

da CEB no SIA.

Com o objetivo de autorizar a implantação do prolongamento da via, a CEBsolicitou
a então Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHABa
adoção das providencias relativas a elaboração de projeto de alteração do parcelamento, planta
SIA PR-59/1, bem como ressalta a necessidade de indenização da parcela a ser destinada a via e de
definição dos usos e atividades da parte do lote desocupado remanescente de sua propriedade,
essas compatíveis com o Setor.
De acordo com a CEB os usos e as atividades desenvolvidas no lote envolvem
armazenagem

de

equipamentos

e dispositivos

elétricos,

depósito

de

combustíveis

e

de

componentes dos sistemas de transmissão e distribuição e geração de energia. Esclarece, ainda,

que a área da antiga Usina Térmica sofreu processo de caducidade determinada pela ANEEL,bem
como a Concessãoda unidade geradora terminou em 07 de julho de 2012.
Sobre a possível expansão da Subestação 8, instalada no lote, a CEB esclarece que
optou por alternativa de implantação de uma subestação no Setor Sudoeste, não sendo mais
preciso a destinação de parte do lote para esse fim.
A URB 020/12 e respectivo Memorial Descritivo - MDE 20/12, elaborada pela
SEDHAB, tratam da alteração do parcelamento consubstanciado na planta URB-OSS/2001. O
projeto foi elaborado com o objetivo de viabilizar o prolongamento da via IA-C2 até a via IA-4 do
SIA, fazendo-se necessária a afetação de parte do lote destinado a usina termoelétrica do Trecho 6
- S.964,87m', onde se implantaria a via - tornando-se bem de uso comum (de domínio público) e
dividindo-o em lotes A e B.
Manifestação da Assessoria Jurídica - AJL/SEDHAB, ratificado

pela Consultoria

Jurídica da Governadoria do Distrito Federal, afirma que a área necessária ao prolongamento

da

via deveria ser afetada mediante decreto, e que o pedido da CEBem relação a alteração de uso do
lote remanescente

somente poderia ser atendido com a edição de Lei Complementar

Distrital

motivada por interesse público, precedida de participação popular e estudos técnicos, nos termos

do art. S6 do Ato das DisposiçõesTransitória da LODF.
Baseado nesse entendimento, mediante o Decreto nº 33.604, de 09 de abril de 2012,
uma área de S.964,87m' do lote único Trecho 6 do SIA foi declarada de utilidade pública para fim
de desapropriação. Os procedimentos e os custos decorrentes dessa desapropriação foram
atribuídos a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRAC~
1 Cópias de

partes do processo foram anexadas aos autos para melhor compreensão do relato - fls. S a 56
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Processo n2 110.000.437/2010'
termoelétrica

- trata do prolongamento

,- •

da via IA-C2 passando pelo lote da usina

da CEB, que culmina com a proposição de decreto para desapropriação

de parte do lote,

conforme citado anteriormente.
Processo n2 093.000.018/2014'

- fracionamento

e providências

registrais

do imóvel

à

destinado

termoelétrica.
Após a desapropriação acima referida, que seccionou o lote do Trecho 6 do slA em
duas partes, com vistas a implantação do prolongamento da via IA-C2,fez-se necessário a adoçpão
de procedimento para desmembramento do lote, que envolve a definição por Lei Complementar
dos usos e parâmetros para o lote remanescente.
Visando os procedimentos de regularização do lote, a CEB firmou convênio com a

Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap para elaboração de projeto. Os estudos desenvolvidos
pela Terracpa apontam para a possibilidade de novos usos e atividades para os lotes A e B do
Trecho 6 que atualmente encontram-se subutilizados.
Entretanto,
declaração

após a promulgação

de utilidade

projeto de urbanismo
do parcelamento.

do Decreto n2 33.604/2012,

pública para fim de desapropriação

de 5.964m'

que trata tão somente da
do lote trecho 6 do SIA, O

URB 020/12 não obteve a devida aprovação para que se procedesse a alteração

De forma que não foram cumpridos

os requisitos

legais para registro em cartório

dos lotes previstos no projeto, bem como não foram definidos os parâmetros

de uso e ocupação dos

novos lotes, após o desmembramento.
Diante desses fatos, a Terracap vislumbrou
33.604/12,

a necessidade
4

alegando o seguinte no processo nº 111.001.867/2016

e justificação

de revogar

o Decreto

n2

que trata da exposição de motivos

,

para revogação em tela:
A fim de evitar efeitos deletérios

que possam vir a prejudicar a

TERRACAP,bem como para fazer retornar ao status original o Lote único destinado a
Usina Termoelétrica, fa,endo valer a planta registrada em cartório SAI PR59/1, como
de fato vale.
Vale ressaltar que a revogação do Decreto nº 33.604 de 09 de abril de
2012 em nada prejudicará a CEB, proprietária do imóvel. Ao contrário, com a
reversão da desapropriação de parte do seu terreno, a empresa poderá recuperar a
área e, se for de seu interesse, promover

a alienação na sua forma

original,

respeitados todos os trâmites legais relativos à matéri\;jJ

2

Cópias de partes do processo foram anexadas aos autos para melhor compreensão do relato - fls. 57 a 71

3

Cópiasde partes do processo foram anexadas aos autos para melhor compreensão do relato - fls. 71 a 158

4

Cópias de partes do processo foram anexadas aos autos para melhor compreensão do relato - fls. 159 a 186
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A Assessoria jurídica da Terracap, sobre a matéria também ressalta que:
Ausente qualquer aprovação do Projeto URB020/12, como destacada
nos autos, o qual extinguiria o lote único e o transformaria em dois outros lotes, temse a eventual cisão não possui amparo normativo, modo pelo qual a revogação do
Decreto Distrital em comento também teria o condão de retornar o status quo ante

da área, como lote único, fazendo valer a planta registrada em cartório 5AI PR59/1.

O Decreto nº 33.604/2012

foí, então, revogado por meio do Decreto nº 37.894, de 22 de

dezembro de 2016, cessando seus efeitos com relação a desapropriação
6 do SIA. Para a CEB, como proprietária
condição

para pleitear

a alteração

do imóvel, o retorno

dos seus parâmetros

de parte do lote único, Trecho

do lote ao status anterior

de uso e ocupação

deu-lhe a

com vistas a sua

comercialização.

111 - ASPECTOS URBANíSTICOS E POTENCIAL URBANO DO LOTE
A análise dos aspectos urbanísticos e potencial urbano do lote Trecho 6 do SIA, destinado
originalmente

para usina termoelétrica,

Ordenamento

Territorial

instrumento

-

PDOT, Lei Complementar

de planejamento

Companhía Imobiliária
de Empreendimento:

aqui apresentada

urbano do Distrito

aborda as dísposições do Plano Diretor de

nº 803, de 2S de abril

Federal, para a área; e estudo desenvolvido

de Brasilia - Terracap, documento

intitulado

"Estudo Preliminar de Formatação

Territorial-

O Setor de Indústria

PDOT

e Abastecimento

- SIA, de acordo com o PDOT/2009 situa-se em

Zona Urbana Consolidada que é composta por áreas predominantemente
de urbanização, servidas de infraestrutura
o Plano, devem

ser desenvolvidas

dínâmica

e melhorando-se

diretrizes:

promover

urbana e equipamentos

as potencialidades
sua integração

o uso diversificado,

O PDOT/2009 propõe um conjunto
dinamização

de ordenamento

está voltada

urbano, econômico

territorial

à configuração

comunitários.

dos núcleos

a otimizar

Nessa Zona, segundo

urbanos,

o transporte

urbana e dos equipamentos
de intervenções

de dinamização

incrementando-se
público

a

as seguintes
e a oferta

de

públicos.

de estruturação

do território,

entre

de espaços urbanos. A estratégia

de novas centralidades,

e social e a indução do crescimento

uso do solo, a implantação

urbanizadas ou em processo

com as áreas vizínhas respeitadas

de forma

empregos, e otimizar a utilização da infraestrutura

elas a estratégia

pela

SIA Trecho 6 Lotes A e B" (Processo nº 093.000.018/2014).

Plano Diretor de Ordenamento

interna

de 2009, principal

promovendo

de

o desenvolvimento

local e regional, mediante a diversificação

do

de centros de trabalho e renda e a melhoria dos padrões de mobilidade

acessibilidade, observada a capacidade de suporte socioeconômica

e ambiental do territó~
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As Áreas de Dinamização, indicadas no Anexo 11Mapa 3 do PDOT como de intervenções
prioritárias,

foram

delimitadas

em espaços onde estão estabelecidas

atividades econômicas e fluxos regionais e metropolitanos

ou pretendem-se

com importância

estabelecer

estratégica para o Distrito

Federal.

o lote

em questão situa-se na área de dinamização Eixo EPIA, que compreende

da Estrada Parque de Indústria

e Abastecimento,

agregando,

nas margens da via, os Setores de

Oficinas Sul e Norte - SOF/S e SOF/N, o Setor de Indústria e Abastecimento
Públicas - SAP, o Setor de Ciubes e Estádios Esportivos

o trecho

- SIA, o Setor de Áreas

Sul - SCEES, o Setor de Garagens e

Concessionárias de Veiculos - SGCV, o Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, a Rodoferroviária

eo

Pátio Ferroviário de Brasília - PFB.

~
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Figura 1 - Área de Dinamização Eixo EPIA e localização aproximada do lote único Trecho 6 SIA
Dentre as ações de projeto

apontadas

dinamização destaca-se o estímulo a multifuncionalidade

no art. 107 do PDOT/2009 para as áreas de
dos espaços, possibilitando-se

o incremento

das atividades de comércio e de habitaç~
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ANEXO 11- TABELA3C - ÁREASDEDINAMIZAÇÃO DE ESPAÇOSURBANOS
Área de
Dinamização
D03-Eixo EPIA

Áreas Compreendidas

Diretrizes de Intervenção

EPIA, SOF/N, SOF/S,
SAS,50, SCEES,SGCV,
SIA (Setor de Áreas
Públicas), Área da
Rodoferroviária,

•
Alta
acessibilidade regional;
•

Alternativa

ao

anel rodoviário.

Pátio

•
Objetivo: requallficar
os espaços urbanos, introduzir
atividades diversificadas, revitalizar
ou renovar edificações degradadas.
•

Ferroviário.

Usos:

comercial

de

residencial,

bens

institucional

ou

e

serviços,

coletivo

e

industrial.

•

Atividades

âncora:

comércio, serviços.

A diversificação
dinamização

de usos e acessibilidade

regional são aspectos fundamentais

Eixo EPIA.

Estudo Preliminar

de Formatação

S/A Trecho 6 Lates A e B

de Empreendimento:

O potencial urbano do lote Trecho 6, SIA, foi estudado
proprietária

do lote, com vistas a sua regularização

em função da desapropriação
viabilizar o prolongamento

autorizada

Empreendimento:

pela Terracap, a pedido da CEB,

no tocante a alteração do parcelamento,

por meio do Decreto nº 33.604/2012,

devida

cuja finalidade

foi

de Formatação

de

da Via IA-C2 até a Via IA-4.

O estudo desenvolvido
atividades

da área de

pela TERRACAP, intitulado

"Estudo preliminar

S/A Trecho 6 Lotes A e B", considera a possibilidade

para os lotes A e B, resultantes

do desmembramento

vista, por um lado que O imóvel encontra-se

subutilizado,

de vislumbrar

novos usos e

do lote único do Trecho 6, tendo em

não tendo a CEB interesse na expansão de

suas atividades na área, e por outro O fato de sua localização junto a EPIA ser privilegiada.
A
implementadas

abordagem

empregada

no SIA, à acessibilidade

Cruzeiro e do Sudoeste/Octogonal);
Ordenamento

caracteriza

Territorial

e às ocupações

identifica

as diretrizes

PDOT; e apresenta levantamento

O estudo desenvolvido
questão em conformidade

a

área

de

estudo

quanto

às

atividades

do entorno

(Regiões Administrativas

urbanisticas

contidas no Plano Diretor de

do

de dados sócio-econômicos

tem o objetivo de apontar novos usos e atividades para a área em

com as diretrizes e parâmetros

permitidos

para o setor compatíveis com as

ocupações já existentes naquela localidade.
As conclusões do estudo são:
•

a área em questão possui localização privilegiada junto à via EPIA;

\arU
O
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•

segundo o PDOT, o parcelamento é integrante do Eixo EPIA, sendo
classificado como uma área de dinamização de espaços urbanos. Como
atividades âncora para essa área tem-se o comércio e serviços;

•

o anexo V do PDOTdefine para o SIA o coeficiente máximo igual a 2,S;

•

segundo Portaria do IPHAN que trata das áreas do entorno do conjunto
urbanístico de Brasília, a área em questão está inserida no Setor de Entorno
3. Para esse setor, qualquer projeto que ultrapasse 4 pavimentos, ou 12
metros de altura, deverá ser encaminhado ao IPHAN para análise e
manifestação do instiluto;

•

em média 50.000 trabaihadores deslocam-se para o SIA diariamente, esse
número inclui dirigentes e funcionários;

•

quanto a caracterização da força de Irabalho do Setor de Indústria e
abastecimento,

conforme dados da Codeplan, ela é, em sua maioria,

composta por homens e as faixas etárias de maior representatividade são as
de 18.29 anos para os funcionários possui apenas o ensino médio.

O

destocamento casa-trabalho é realizado por meio do ônibus, pela maioria
dos funcionários, já os dirigentes realizam esse percurso de carro;
•

quanto

a

população

residente

na

reglao

administrativa

do

Sudoeste/Oclogonal, a última pesquisa realizada pela Codepian 2013/2014,
apresenta as seguintes dados: população eslimada de 52.738 habitantes,
faixas etárias com maior representatividade, 40-59 anos e em segundo lugar
25-39 anos, a maioria da população possui ensino superior completo e
trabalha no serviço público, a renda domiciliar média é considerada alta R$
14.942,95, e por fim a RA é dependente de outras regiões administrativas
para o comércio, serviços e cultura/lazer;
•

no caso da região administrativa do Cruzeiro, a Codeplan apresenta as
seguintes informações: população estimada de 32.446 habitantes, faixa
etária com maio representatividade, 15-59 anos, a maioria da população
possui ensino superior completo e trabalha no serviço público, a renda
domiciliar média é R$ 8.072,78, e por fim a RA é pouco dependente de
atividades comerciais e de serviços de outras regiões administrativas;

•

quanto às atividades desenvolvidas no SIA, segundo dados da Codeplan,
apresenta-se que

embora

seja denominado

Setor

de

Indústria

e

abastecimento o local possui pequena quantidade de empresas com
atividades voltadas para o segmento industrial, prevalecendo atividades de
comércio varejista e de prestação de serviços;
•

sobre a atividade econômica do Distrito Federal, segundo o Anuário do
Distrito Federal do ano de 2014, o setor de maior representatividade para \~
Q
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economia do DF é o de atividades de serviços que representa 93,20% de
6,5% do desempenho total da economia do DF;
•

foram apresentados dois empreendimentos novos locaiizados no 51A, que
encontram-se em fase de implantação, são eles: Praça Capital e Visionaire.

Diante do exposto a proposta da Terracap foi de alteração do projeto URB 020/2012,
trata do prolongamento

que

da via da seguinte forma:
•

Criação do lote C para atender a demanda da CEB de construção de uma
nova subestação no local para tanto seria necessário alterar o parcelamento
proposto na URBA 020/2012. Propõe-se que seja feito um reparcelamento
do lote A, que teria sua área diminuída para criação do lote C. O lote A
passaria a ter uma área de lOA06,93m' e o lote C 6.958,76m';

•

Alteração de uso dos lotes A e B para comércio e serviços; e

•

Alteração do coeficiente de aproveitamento dos lotes A e B para 2,5, valor
máximo estipulado pelo PDOl para o Setor de Indústria e Abastecimento.

Sobre o estudo
Territorial

elaborado

pela Terracap,

a Diretoria

Central Adjacente 1 e 2 - DICAD, da Subsecretaria

manifestou

por meio de despacho

relativamente

diretrizes

de Planejamento

de Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH, se

de 30 de maio de 2016, no processo

ao potencial urbano da área, conferido

do Setor, estabelecendo

das Unidades

nQ 093.000.018/2014,

pelo PDOT, e tendo em vista as caracteristicas

para projeto de alteração do parcelamento,

expressas na tabela a

seguir:
Área remanescente do
desmembramento (retirada a via e o
lote de atividade de competência da

I

Lote desmembrado - permanece com

, PI;RÂMETROS

~ atr.ildade de competência da CEB
I

:lI"

"

Coeficiente

de

Aproveitamento
.•.,v

de

Aproveitamento

Básico
Coeficiente

Máximo

£-'

NO de pavimentos
Taxa de permeabilidade
Afastamentos ~

mfnima
~

I

~rsti~cional-equIpamento

CEB
comércio de bens, prestaçao de
serviços, indústria e institucional

urbano

1.0

1,0

1,0

2,5

4,0

4.0
15%
3,0 m ara todas as divIsas

i

i
I
I
l,Om

A CEB, em seu encaminhamento

15%
ara todas as divisas

da solicitação

de alteração

de parâmetros

de uso e

ocupação para o lote único Trecho 6 do SIA, sugere de usos de comércio e prestação de serviços de
caráter regional, entre os quais relaciona:
Comércio varejista não especializado;
Comércio varejista de material de construção;

-
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Comércio varejista de equipamento de informática e comunicação; equipamentos e

artigos de uso doméstico;
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos.
Os parâmetros de ocupação sugeridos pela CEB são:
Coeficiente de aproveitamento
Coeficiente de aproveitamento

básico;. 1
máximo;. 1

Taxa máxima de ocupação = 50%

Taxa mínima de permeabilidade = 20%
Altura máxima = 19 metros, com cota de soleira no ponto médio do lote
Número de pavimentos = 4, permitido o subsolo
Afastamento frontal = 20m
Conclui.se do exposto que a área tem potencial urbano, de grande acessibilidade regional,
com infraestrutura
e institucional

implantada,

podendo ser desenvolvidas atividades de comércio, serviços, industrias

diversificados.

IV - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PARÃMETROS URBANíSTICOS PARA O LOTE TRECHO 6 SIA
A proposta ora apresentada de alteração de parâmetros

urbanísticos do lote Trecho 6 do

SIA considera os aspectos abordados na análise do seu potencial urbano, decorrente

do contexto

da

zona urbana.
Objetivando

o pleno desenvoivimento

da potencialidade

da área urbana onde se insere o

lote em questão, tal como conferido pelo principal instrumento

de planejamento

Plano

busca-se

Diretor

parâmetros
promover

de Ordenamento

Territorial

-

PDOT/2009,

de uso e ocupação para o lote contribuir
a diversificação

com o incremento

por

do Distrito Federal, o

meio

da alteração

de

da dinâmica interna do Setor,

de usos e a oferta de empregos, e otimizar

a utilização da infraestrutura

urbana implantada.
Nessa perspectiva,

os usos propostos

para o lote são os listados na tabela a seguir de

acordo com a Tabela de Usos e Atividades Urbanas e Rurais do Distrito Federal.

uso: INSTITUCIONAL
CÓDIGO

CÓDIGO

ATIVIDADE

GRUPO

3S-D
S9-J

DENOMINAÇÃO
ELETRICIDADE,
ATIVIDADES
TELEVISÃO;

GÁS E OUTRAS UTILIDADES

CINEMATOGRÁFICAS,
GRAVAÇÃO

60-J

ATIVIDADES

84-0

ADMINISTRAÇÃO

8S-P

EDUCAÇÃO

PRODUÇÃO

DE ViDEOS E DE PROGRAMAS

DE

DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA

DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE

DE ATENÇÃO

SOCIAL

À SAÚDE HUMANA

86-Q

ATIVIDADES

88-Q

SERViÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

lYL

II

'J
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90-R

ATIVIDADES

ARTfsTICAS,

91-R

ATIVIDADES

LIGADAS AO PATRIMÔNIO

93-R

ATIVIDADES

ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

94-S

ATIVIDADES

DE ORGANIZAÇÔES

99-U

ORGANISMOS

SEGETH

CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS

INTERNACIONAIS

CULTURAL E AMBIENTAL

ASSOCIATIVAS
E OUTRAS INSTITUIÇÔES

EXTRATERRITORIAIS

USO: COM~RCIO
CÓDIGO

CÓDIGO

ATIVIDADE

GRUPO

47-G

DENOMINAÇÃO
COM~RCIO

47.1
47.Z
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8

VAREJISTA

Comércio varejista não-especializado
Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo
Comércio varejista de material de construção
Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos
e artigos de uso doméstico
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos
médicos, ópticos e ortopédicos
Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de

produtos usados
USO: SERViÇOS

CÓDIGO

CÓDIGO

ATIVIDADE

GRUPO

33-C

DENOMINAÇÃO
MANUTENÇÃO,

33.Z

REPARAÇÃO

E INSTALAÇÃO

41-F

CONSTRUÇÃO

42-F

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

S2-H

ARMAZENAMENTO

53-H

CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES

56-1

DE MÁQUINAS

E EQUIPAMENTOS

Instalação de máquinas e equipamentos
DE EDIFfClOS
E ATIVIDADES

AUXILIARES

DOS TRANSPORTES

DE ENTREGA

ALIMENTAÇÃO

S8-)

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
EDiÇÃO E EDiÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

61-)

TELECOMUNICAÇÔES

62-)

ATIVIDADES

DOS SERViÇOS DE TECNOLOGIA

63-)

ATIVIDADES

DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE INFORMAÇÃO

64-K

ATIVIDADES

DE SERViÇOS FINANCEIROS

65-K

SEGUROS, RESSEGUROS, PREVID~NCIA

56.1
56.2

66-K

ATIVIDADES

AUXILIARES

COMPLEMENTAR

DA INFORMAÇÃO

COMPLEMENTAR

DOS SERViÇOS FINANCEIROS,

E PLANOS DE SAÚDE
SEGUROS, PREVID~NCIA

E PLANOS DE SAÚDE

68-L

ATIVIDADES

IMOBILIÁRIAS

69-M

ATIVIDADES

JURiDICAS,

ATIVIDADES

DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA

70-M

DE CONTABILIDADE

E DE AUDITORIA
EM GESTÃO

EMPRESARIAL

71-M

SERViÇOS DE ARQUITETURA

7Z-M

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

73-M

PUBLICIDADE

74-M

OUTRAS ATIVIDADES

E ENGENHARIA;

TESTES E ANÁLISES T~CNICAS

CIENTíFICO

E PESQUISA DE MERCADO
PROFISSIONAIS,

CIENTiFICAS

E TÉCNICAS

I cJ---'1
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ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS

77-N

E GESTÃO DE ATIVOSINTANGIvEIS

NÃO-

FINANCEIROS

78-N

SELEÇÃO, AGENCIAMENTO

79.N

AGÉNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURíSTICOS

E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

80-N

ATIVIDADES

DE VIGILÁNCIA,

SEGURANÇA

E SERViÇOS DE RESERVAS

E INVESTIGAÇÃO

SERViÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO

82.N

PRESTADOS PRINCIPALMENTE
ATIVIDADES

93-R

ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

9S.S

COMUNICAÇÃO

DE EQUIPAMENTOS

DE INFORMÁTICA

E'

E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS

OUTRAS ATIVIDADES

96-S

E OUTROS SERViÇOS

ÀS EMPRESAS

DE SERViÇOS PESSOAIS

USO; INDUSTRIAL
CÓDIGO

CÓDIGO

ATIVIDADE

GRUPO

DENOMINAÇÃO

Fabricação de outros produtos alimentícios
Confecção de artigos do vestuário e acessórios

lD.9
14.1
18.C

IMPRESSÃO
FABRICAÇÃO

26.C

E REPRODUÇÃO

DE GRAVAÇÕES

DE EQUIPAMENTOS

DE INFORMÁTICA,

PRODUTOS

ELETRÔNICOS

E

ÓPTICOS

Na defínição dos parâmetros de ocupação, considerou-se a grande dimensão do lote para
estabelecer

o coeficiente

de aproveitamento

máximo de 1,2, bem como taxa de permeabilidade

de

20%. Como parâmetros de ocupação propostos tem-se:
Coeficiente de aproveitamento básico = 1
Coeficiente de aproveitamento máximo:: 1,2
Taxa máxima de ocupação:: 60%
Taxa mínima de permeabilidade; 20%
Altura máxima; 15,50 metros, com cota de soleira no ponto médio do lote - não
contanto caixa d'água, casa de máquinas e antena
Permitido subsolo
Afastamento frontal; 20m

Aplicacão de instrumentos

urbanisticos

Os instrumentos
aplicados ao empreendimento

urbanísticos

previstos

na legislação do Distríto

que vier a se implantar

Direito de Construir - ODIR, que decorre da utilização do coeficiente
Outorga

Onerosa de Alteração

Federal deverão

ser

no lote. Ressalta-se a Outorga Onerosa do
de aproveitamento

de Uso - ONALT, que se refere a valorização

monetáría

máximo; e a
do terreno

devida a alteração de uso admitida para o lote.
Outro instrumento

relevante

no caso é o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, que

objetiva a adequação do empreendimento,

que se enquadrar nas situações previstas na legislação, ao

contexto em que ele se ínsere, incluindo aspectos relacionados ao sistema Viário~
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V - CONCLUSÃO
O presente estudo reúne informações

sobre proposição de alteração de uso e ocupação

para o lote Trecho 6 do Setor de Indústria e Abastecimento
implantação

- SIA, onde originalmente

estava prevista a

de uma usina termoelétrica.
De acordo

com posicionamento

interesses daquela Companhia
pela Terracap vislumbrando

da CEB, de que já não é mais compatível

a instalação de usina termoelétrica

com os

no lote, foram realizados estudos

a utilização do lote para outros tipos de empreendimentos.

Inicialmente,

seria mantida parte do lote para uma subestação da CEB.
No entanto,

os interesses da empresa com a comercialização

tendo em vista proposta de relocação da subestação, a alteração

do lote como um todo, e

proposta passou a abranger todo o

lote e não mais o seu desmembramento.
Quanto a via implantada
verificou-se

que a publicação

desapropriação

no prolongamento

de decreto

da via IA-C, dividindo

que declara

de utilidade

o lote em duas partes,

pública

com a finalidade

de

parte do lote da CEB a ser destinada a via pública, não cumpriu os seus fins, uma vez

que a CEB não foi devidamente
do parcelamento.

indenizada e não ocorreu a aprovação de projeto com a modificação

De maneira que o decreto foi revogado, continuando

a CEB proprietária

do lote

como um todo.
A alteração
Abastecimento

de parâmetros

- SIA proposta

urbanisticos

do lote Trecho

visa o pleno desenvolvimento

proposição deve observar as determinações
56 do Ato das Disposições Transitórias,

da Lei Orgânica do Distrito
quanto

a realização

6 do Setor de Indústria

do potencial

urbano

Federal constantes

de estudos,

e

da área. Essa

audiência

do artigo

pública

e lei

específica.
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