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3 INTERESSADO: SEDUH 

If: ra44 -; cASSUNTOinAprévatão3 dto pa5jeto de modificação com acréscimo de área do Palácio da 

5 Alvorada (Guarita de Serviço) 

6 nuLCONSELHEIRO: RicàFddirreViSan — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UnB) 

7 

8 INTRODUÇÃO 

9 O prcicessojSE1~3`gosotticit65/2o2.9-86, de 30 de agosto de 2019, apresenta solicitação 

10 para aprovação deiprajetorno Palácio da Alvorada, especificamente de modificação com acréscimo de 

11 área à guarita de servkb,,  localizadarnaiiEstrada Palácio Presidencial Palácio da Alvorada, na Região 

127ia cAdministnatiya h de Brasiliat_ O _pedtd6Tfi5r7ubmetido via ofício (no 3.25/2029/CGSI/DSEG/SCP/GSI-PR) 

erijo de setlIái tela Presidéncia.,da'R4ública;pcSr3i)termédio de seu Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e está 

O-0:3003.1944 i  atrelado ao procesScnniatdzigfínâiongatop000ns2./zon-39, de 28 de fevereiro de 2019. Trata-se de 

iszema de 15i parte-. do projeto dell-iiiplaritziçãd eltrdSitema de Proteção das Instalações Presidenciais" (ProPR), 

Planai-to e 16exosábfaffgendo n edffiçá 'és Fóvdir. nalto e anexos, Palácio do Jaburu, Palácio da Alvorada, 

ilha.) das táfillas e R:esictência Oficiakla GiániadaTartoileavilhão das Metas e Complexo da via Nz. Tal sistema visa a: 

de seguraárlOss instMações; a) Aumentar os níveis de segurança das instalações; 

tà e a proteça9das pessoas, das :ristaiaçõesb) MelholiariárVigÔârttiiàce a proteção das pessoas, das instalações e do patrimônio público 

s palácios preMenciais, seus anexos e residënas dependências dos palácios presidenciais, seus anexos e residências oficiais; 

mentação in2Arna e externa de pessoas e)-.Ctintrolareatatixionntação interna e externa de pessoas (servidores, estagiários, 

entes, terceI22ados e prestadores de sorolabpradáles~itadbes, terceirizados e prestadores de serviço, profissionais da 

ros), vetculoaens, materiais e resíduos, irapreasÉG cintitetwobrartsj, veículos, bens, materiais e resíduos, por meio de barreiras, 

Videornonitotighento; controle de acesso e Videomonitoramento; 

sos e monitolfr os estacionamentos de veid0Corittsoldeptisr~os e monitorar os estacionamentos de veículos nas dependências 

ciais, seus an26us e residências oficiais da PRjos palácios presidenciais, seus anexos e residências oficiais da PR; 

o:e controle :27 atividades de segurança preÉYEacilitpr o comando e controle das atividades de segurança presidencial; 

larnento, ein28nbiente seguro, dos dados ttf)oPerônitir.OMFrtra/ehátnento, em ambiente seguro, dos dados produzidos. (MEMORIAL 

ates dos SI291nas de R oteção das InDESÇRITIVOes4d,Pro~ dos Sistemas de Proteção das Instalações Presidenciais, 

754, P. 2) 30 documento n°26246754, p. 2) 

31 No caso do Palácio da Alvorada, sua guarita de serviço não comporta espaço suficiente para a 

32 instalação dos equipamentos indispensáveis ao controle de acesso de pessoas e veículos; ela não 

33 atende às necessidades internas dos Agentes de Segurança das Instalações - ASI (ambientes 



ntos 53 

espon.sávelfr;Vo tombamento; 

seguintes 

I- anuênci 

responsável”lo icenciamento de obras o :Eill'anatlise 

NPLANI. 56 III - anuên 

341  sübdirnensionpdos, _quentes e sem alojárnento); e não há cobertura para os carros nas portarias 

1 :35 :(incluindo veiculbsde grande 11iorte), o que resulta na inspeção do ASI ao ar livre. 

arcuite ôr,i5E5 A elaboração dos novos projetos:acquitetônicos coube a profissionais da empresa Engenheiros 

- E/CE, vanedoAssociádoss ecConsultoresErmEngenhaniai•FsEACE, vencedora da licitação. Assinam como responsáveis 

ro (CAU P.3.35-. -técnicos os' arquitetoS) Brum:1) de CaStrOU(CAU A134719-5), Fernanda Rayol do Nascimento (CAU 

CAIU Ai3o4339 A84624-4) e Luis Guillermo Monsalvesi(CAU A13o434-o). Para a nova guarita de serviço do Palácio da 

Nascimen40- Alvoràda,ra arquiteta.  FernandáSayõttickNascimento assina o Registro de Responsabilidade Técnica 

41 (RRT). 

sso e dos 4tm3is pr0;eConctbanto, para aprovação. rletse e dos demais projetos do Sistema de Proteção das 

do Co24311-  Iristãláções .Presidenciáisi éVoCa-se decisão do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do 

isu52 o ticrs441 M, LIDistritoTederal -_CONPLAN, conforrtegdispõe o inciso III, artigos 46 e 47 da Lei 6.138/2018 e o artigo 52 

45 do Decreto 39.272/2018: 

46 Lei 6.a 

nção ou rnod4f7cação em b2m Art:i46..T da ihtervedção ou modificação em bem tombado, protegido por instrumento 

.ecifico, está 44eita às normas e:- 4 de tomba eritc~ifico, está sujeita às normas estabelecidas pelo órgão distrital ou 

elo tornbarnc49o. federal res onsável pelo tombamento. 

bens tomba80s individualmente por maiRdégvato gíto.disitens tombados individualmente por mais de um órgão devem 

cada um dolc5,1segundo a legislaçãO esp2;:ifábter a an encia de cada um deles, segundo a legislação' específica. 

rguitetônico 52n bem tombado indivïdua!Arrt471Q priette arquitetônico em bem tombado individualmente está sujeito aos s,,f-io as 

LIL. 

hí div 

11 de 

Regis 

rocedimentos 

do órgão responsável pelo tombamento; 

elo órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações; 

ia do CONPLAN. 

57 Decreto 22/2018, 

de arquitetu5&m hem tombado está stJjeitUTe4rprojeto de arquitetura em bem tombado está sujeito à habilitação. 

eto deve indi5er na etapa de viabilidade leSpi 0 (auto do ibriata deve indicar na etapa de viabilidade legal a condição de bem 

60 tombado. 

'vias dos Orig£uls de proteção do patrimônio,§2°: As inuêndas: prévias dos órgãos de proteção do patrimônio, federal e distrital, e do 

ntregues no fi62I da etapa de estudo prévio. CBMDF po 

pode atender 63s parâmetros e aos reciuisitoSgekatess 

ônio. 64 de proteçã 

em ser entregues no final da etapa de estudo prévio. 

ftji1d.adeg5Se atender aos parâmetros e aos requisitos definidos pelos órgãos 

do patrimônio. 

4 -0-uandb - estiver --em -  conoiçoes de "â`e'r hattnitrar,-51  anteprojeto clive ser 

66 encaminha .o para anuência do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do 

67 Distrito Fe era! - CONPLAN, antes da habilitação pelo órgão responsável pelo 

68 licenciamen ode obras e edificações. (grifos do relator) 



s4 C") 

85 

ex;ste-: 

87 CO! duol 

83 dimens 

89 (Ficiura 

voi acta G uai apiincip Figura - Guaritas de aeesgia tée Raiá* darAlvorada. Guarita principal em moldura vermelha e guarita de serviço com 
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Figura 2 — Vista da guarita principal do Palácio da Alvorada. Figura 3 -Vista da guarita de serviço do Palácio da 
Fonte: IPHAN, Parecer Técnico no 5/2019. Alvorada. Fonte: Autor do relato, setizing. 

69 Introduzido o assunto, para -análise e apreciação por membros do presente Conselho, 'este 

70 Relato foi estruturado em quatro partes, :a:saber: 1-) Objeto Atual, com a caracterização da guarita de 

71 serviço existente; Objeto Proposto, ccodescrição do projeto arquitetônico para a nova guarita; III-) 

72 Pareceres Oficiais, contanuânciaeldosidemais órgãos; e IV-) Voto, com decisão do presente relator. 

73 I-) OBJETO ATUAL 

74 Confori-nerMÉmoilat ftescrjtivoL (documento no 26246754), o Palácio da Alvorada apresenta 

75 cruas 'guaritas:de aceksollifflita..i£strada Palácio Presidencial Palácio da Alvorada (Figura 1). A guarita 

76 principal (Figura 2) e utilizada somente pelo Presidente da República, reservando-se a comboio e 

77 família. Já a guarita de serviço— ou seçiiindária — é utilizada por servidores e terceirizados (Figura 3). 

- 78 Ainda segundo o Memorial, a guarita de serviço do Palácio da Alvorada, situada à direita da 

79 guarita principal, precisa ser expandida pois não apresenta espaço para a instalação dos equipamentos 

80 - de controle de acesso, os quais permanecem do lado de fora da guarita, abrigados por uma tenda de 

3 



II 
:1111111 

ninfa  MIEI 

81 lona (Figúras 4 e 5) - caráter': provisional do equipamento. Também se constatou a ausência;-de 

82 sanitárior  sendo utilizadg o existente na !guarita principal. Sua área interna perfaz apenas 4,94m2, com 

83 81. m2  de cobertura em tenda. 

Figura 4—Vista da fachada sul da guarita de serviço 

. Fonte: MEMORIAL DESÇRITIVO, documento n°,6246754. 

Figura s — Vista da fachada norte da guarita de serviço. 

Fonte: MEMORIAL DESCRITIVO, documento no 262467 

46 
84 II-) OBJETO PROPOSTO 

47 
aprovado er85t0d25 a-r, insaprojeto a sedexecutado, caso aórovado em todas as instâncias, prevê demolição da gua

i
rAta 

(aestrui-ur86ie aexistente,L sendo aproveitada.aPenastaiinfraestrutura de água e energia, e a construção de um reto 

a (ema e 21-1?-78 mkcinjuntaedilicioammesi8;69tle_iárieatintera e 211,08 m2  de cobertura - as mesmas caracteristãs, 

proposta p281 o ddriehsões é.  revestihneratatL da LiatitqCpisoposta para o Palácio do Jaburu. Serão duas edificaçãies .j 

Dr de 4,5:dt, cR9 (Figuras 6 e i),.serparada.4ioriurn,

, 

 corredor de 1,5 m, com coberturas ocultas por platibandas. 52 

IÇO Figuia ): Figura 6 — Modeldeclamova guaritd de seis/iço. Figura 7 — Modelo com 2 blocos da nova guarita de servi 
?5246983 CRinte: CADERNO DWIgtilbtTAS-, duLonrrtorn5z6246g80. Fonte: CADERNO DE PLANTAS, documento no 262460d. 

61 
altura livre: geto nl; alturáGhbloco-sgportico/coberturalaltora livre: 3,80 m; altura máxima: 4,35 m) terá recepçãda 

controle di91ces12o(ritariailcorn banheito; équiparnentos de cdontrole de acesso (portal com detector de metais, máciOla 

ciedenri-192-ob4ealtaiotn! acessibilidadeipNE; área paraaredenciamento), acessibilidade para PNE, com 47,6m4O 

"No, stá texclitsivtpára o átoratnenr utbrAtffi-ftterde-Segurança da5-trisui130es - 

94 ASI, os quais atualmente não possuem alojamento próprio, ficando com parte do Alojamento da 

95 Guarda Verde.- O alojamento de 52,2m2  proposto terá além da área para dormitório coletivo, um 

96 dormitório individual para o e
I
ncarregado de segurança das instalações das residências oficiais, 

97 banheiro com ducha e copairefleitório (Figuras 8, 9, 2.0 e ia). 
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2 PROCESSO N°: 00390-00006425/203.9-86 

3 INTERESSADO: SEDUH 

re modi 4 ASSUNTO.inAprá.vação. de projeto de modificação com acréscimo de área do Palácio da 
72 

5 Alvorada (Guarita de Serviço) 73 

acuidade de 6 CONSELHEIRO Ricar-dtialsn/Nan — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UnB) 

INTRODUÇÃO 

O protesso (5E1 mo-oo3goaoboc)6,05/2o29-86, de 30 de agosto de 2019, apresenta solicitação 

parLaprovação de projetomo Palácio da Alvorada, especificamente de modificação com acréscimo de 

área...à-guarita 'de servi4b;clurállzada:;na:Estrada Palácio Presidencial Palácio da Alvorada, na Região 

Administrativa I de:-.13ãSíliãFQ"jfedidolfeRSubmetido via ofício (no 1.25/2019/CGSI/DSEG/SCP/GSI-PR) 

pela PreSidência da:República, pOrEinteruliúdio de seu Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e está 

atrelado ao processo.niatrizEITriP.toonci40000nsi/zon-39, de 28 de fevereiro de 2019. Trata-se de 

Sistema de as parte 'dó projeto.,dd'implantaçãa do "Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais" (ProPR), 

Planalto e 16- -abrairgérickraiRédifiçaçãesicPaliácidvdcadkianalto e anexos, Palácio do Jaburu, Palácio da Alvorada, 

vilhão das N117-. Residência Ofitialda GrânjztdoiTorteeRavilhão das Metas e Complexo da via Na. Tal sistema visa a: 

s de seourançagas instalações a) Aumentar os níveis de segurança das instalações; 

ia e a proteift9das pessoas, das insl.alaçõesh)(Melhâranáloriggâttdiece a proteção das pessoas, das instalações e.do património público 

s palácios pregigenciais, seus anexos e residênalEideetrdências dos palácios presidenciais, seus anexos e residências oficiais; 

imentação in2eirna e externa de pessoas WiCrátitrokireata-gtivirrinntação interna e externa de pessoas (servidores, estagiários, 

antes, terceinados e prestadores de secolaborpdSeslyoiviártadbes, terceirizados e prestadores de serviço, profissionais da 

ros), veiculos?3dens, materiais e resíduos, ipTprenteá dotÉeuoutras), veículos, bens, materiais e resíduos, por meio de barreiras, 

Videomonitolinento; controle de acesso e Videomonitoramento; 

sos e monito25-  os estacionamentos de veidi),IControldeppsnatLasácis e monitorar os estacionamentos de veículos nas dependências 

iciais, seus an26os e residências oficiais da Prtilos palácios presidenciais, seus anexos e residências oficiais da PR; 

o e controlera7 atividades de segurança pre)iFacititpr o comando e controle das atividades de segurança presidencial; 

namento, em2Bnbiente seguro, dos dados pf»Peiáriitir.OMFMtaãihttnento, em ambiente seguro, dos dados produzidos. (MEMORIAL 

fetos dos Sinanas de R- oteção das InDES(,2R1TIRDes1d.Proljeibps dos Sistemas de Proteção das Instalações Presidenciais, 

754, P 2) 30 documento n°26246754, p. 2) 

1^~1".dr efte-Sterli-rS a 
31 No caso do Palácio da Alvorada, sua guarita de serviço não comporta espaço suficiente para a 

32 instalação dos equipamentos indispensáveis ao controle de acesso de pessoas e veículos; ela não 

33 atende às necessidades internas dos Agentes de Segurança das Instalações - ASI (ambientes 
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34 subdirnensionados, quentes e serm alojamento); e não há cobertura para os carros nas porta0as 

35 (incluindo veiculosde grande p rte), o que resulta na inspeção do ASI ao ar livre. 

36 Lu DIAelaboração dos novo liprojetosiarquitetônicos coube a profissionais da empresa Engenheiros 
3 INTER 

37 •Assbciados e Consultoresmrm genharia.tsEACE, vencedora da licitação. Assinam como responsáveis 
4 A551.1 

38 técnicos os arquitetos: Bruno -de Castrbi(CAU A134719-5), Fernanda Rayol do Nascimento (CAU 
, 

39 • A84624=4) e Luis.,Guillermo Monsalves (CAU A130434-0). Para a nova guarita de serviço do Palacio
5  da A;vora 

 

40 issiAivoraclararquitêtapEernanda .Raybl clO,  Nascimento assina o Registro de Responsabilidade TecnIca CONS 

7 

C." 

41 (RRT). 

42 HConqüanto, para ,ápr vação desse e dos demais projetos do Sistema de Proteção das 

43 Instalações Presidenciais,: éxio alzherdecisão do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano (Ido 

44 cDistrito FederaI-# CONP1AF4,rExnforrtÈdispõe o inciso III, artigos 46 e 47 da Lei 6.138/2018 e o a rtiddJ52 

45 do Decreto 39.272/2018: 

12 
46 Lei 6.n81 018  

13 
nção ou mod47cação em bem tombado, prActji46.;Todainterveração ou modificação em bem tombado, protegido por instrumento 

ecifico, está 4.8eita às normas estabelec[dadectombarnedtsliãsiderifico, está sujeita às normas estabelecidas pelo órgão distritklou 

bens tombaBOs individualmente por maiPaMgoafo 

cada uni deialsegundo a legislação especifábter a anuência de cada um deles, segundo a legislação específica. 

e10 tornbame49o. federal responsável pelo tombamento. 15 

para ap 

área à 

Adartioi 

peia Pr 

atreiad 

parte d 

aigito.Ctspbens tombados individualmente por mais de um órgão deiãm abrang 

17 R'esidê 

rquitetônico 52n bem tombado individualAcbtue aprojettr.) arquitetônico em bem tombado individualmente está sujeito aos 
18 

ntos 53 seguintes procedimentos 

res2onsával 64Io tombamento; 1— anuên ia do órgão responsável pelo tombamento; 

responsável55lo licenciamento de obras e dlii-fáraak pelo órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações; 

PLAN. 56 111— anuência do CONPLAN. 

Decreto 2018 

de arquiteturSgeb herr tombado está SiljeitrAirÉ:isbilT çlirrprojeto de arquitetura em bem tombado está sujeito à habilitação. 

to deve indi59r na etapa de viabilidade AO 0cau c1içalo Onteto deve indicar na etapa de viabilidade legal a condição de »sm 

60 tombado 26 

vias dos .brel151 de proteçáo do patrimânio° As:drtliêntiàs3Orévias dos órgãos de proteção do patrimônio, federal e distrital,g7do 

tregues f1621 da etapa de estudo prévio. CBMDF pclem ser entregues no final da etapa de estudo prévio. 28 

ode atender63s parâmetros e aos requisito§gekacessibifidade~e atender aos parâmetros e aos requisitos definidos pelos órfflos 

57 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

ônio. 64 de proteção do patrimônio. 30 

o ver--  errcnndiçoes" nabilitado, o anté'projeto detre ser 

ado para anuência do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do 

Federal CONPLAN, antes da habilitação pelo órgão responsável pelo 

ento de obras e edificações. (grifos do relator) 
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69 Introduzido .o assunto, -para: análise e apreciação por membros do presente Conselho, este 

70 Peláto foi estruturado erncquatro partes, •a?saber: I-) Objeto Atual, com a caracterização da guarita de 

71 serviço ei(isterite; II-) Objeto:Propostb,--Orn descrição do projeto arquitetônico para a nova guarita') In-) 

mais cjos72 PareceresOficiais, com anuênciasdosrdemais órgãos; e IV-) Voto, com decisão do presente relator.I 

17.3 

73 I-) OBJETO ATUAL 

—leni-074° 7[5.2.0 573.A Çonfornie:Mérnõrial Désc4tivo:2(documento no 26246754), o Palácio da Alvorada apresieraa 

'3 7: 75 duas g uaritastle:aceSso junto. à ;EstráciaiRalácio Presidencial Palácio da Alvorada (Figura 1). A guafita 

76 principal (Figura 2) é-  utilizada somente pelo Presidente da República, reservando-se a comboiche 

77 família. Já a guarita de serviço'R"ou segúndária — é utilizada por servidores e terceirizados (Figura 3), - 

deHbe 

'orada Guarita prilicip, Figura a - Guaritas de acesso ab Palágo dai-Alvorada. Guarita principal em moldura vermelha e guarita de serviço com
190 

 
,o19 30 (221oáhotg), hachura. Fonte: SEI no oo3gargOoon.51/2o3.9-39 (28/02/2019), modificado pelo a utor do relato (set/2m.9) 191  

7 

, 

Figura 2 — Vista da guarita principal do Palácio da Alvorada. Figura 3 - Vista da guarita de serviço do Palácio da 
Fonte: IPPIAN, Parecer Técnico no 5/2019. Alvorada. Fonte: Autor do relato, setizon. 

78 Ainda segundo o Memorial, a guarita de serviço do Palácio da Alvorada, situada à direita da 

79 guarita principal, precisa ser_expandida pois não apresenta espaço para a instalação dos equipamentos 

- -80- --de-controle de acesso,- os quais permanecem do lado de fora da guarita, abrigados por uma tenda de 
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81 lona (FigUras 4 e. 5) -- caráter provisional do equipamento. Também se constatou a ausência :de 

82 :sanitário, sendo utilizado o exiJtente na guarita principal. Sua área interna perfaz apenas 4,94m2, corn 

83 81 m2  de cobertura em tenda. 

Figura c, — Vista da fachada sul da guarita de serviço. 

naifa: MEMORIAL DESCRITIVO, docurnentodr,46246754. 

Figura 5 — Vista da fachada norte da guarita de servrço. 

Fonte: MEMORIAL DESCRITIVO, documento no 26246751, 

47 
aprovado rar85todas as Madirojntg-aÁ‘er:exerkilf dc.xaso :aprovado em todas as instâncias, prevê demolição da guarita 

43 
nfraestruttalEde ágxistenteç sendo aproveitadácaPenas.a I infraestrutura de água e energia, ê a construção de um rejo 

atema e 212/3:78 nntonjuntceedilicioEcomeg8;16smèdeiárea inte,rna e 22.1,08 m2  de cobertura - as mesmas característigu, 

proposta pã& o dirriensães e revestim.errtotud guarita, proposta para o Palácio do Jaburu. Serão duas edificaMs 

pr de 1,5 m, n co(Figuras 6 e nseparádáS.por' m corredor de 1,5 m, com coberturas ocultas por platibandas. 52 

3 
Figura 7 " Figura 6—Modelo da nova guaritdidesetiviço. Figura 7 — Modelo com 2 blocos da nova guarita de serviço0  

C;245g3, Fonte :Fonte; CADERNO DE PLANTAS, docu~nilz6246g80. Fonte: CADERNO DE PLANTAS, documento n° 26246980. 
ól 

'tuia livre.  gao m; alto!. O bloco,  sol7;pOrtico/cóbertora-1(allara livre: 3,80 m; altura máxima: 4,35 m) terá recepção65a 

controle déSicessoo'rparisaltom banheiro, equipditientoarderoontrole de acesso (portal com detector de metais, mácit.gga 

.cia91.(i[odearajo§1n acessibilidaderPNE,i áreaSpa'raaredenciamento), acessibilidade para PNE, com 47,6m259 

re'"""""e"97""1"t1Mrtatátts,-mtirtrittl5,55ittirely-~-6--alti csdosicgêntes d'ET'Sblira-ifiça ttár" 

94 ASI, os quais atualmente não possuem alojamento próprio, ficando com parte do Alojamento da 

95 - Guarda Verde. -O alojamento' de 51,2m,  proposto terá além da área para dormitório coletivo, um 

96 dormitório individual para o encarregado de segurança das instalações das residências oficiais, 

97 banheiro com ducha e copa/refeitório (Figuras 8, 9,10 e ai). 

84 II-) OBJETO PROPOSTO 



O DE PLANTAS, documento n° 252.4698c. Fonte: CADERNO DE PLANTAS, documento n°26246980. 
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Ida r ova guarita _ _ da Figura 8- Fachada frontal da nova guarita de serviço do Palácio da Alvorada. 

blocos: recepção (centro) e alojamento (direta). Figura 9-Planta dos 2 blocos: recepção (centro) e alojamento (direita). 
ODE PLANTAS, documento no 26246980. Fonte: CADERNO DE PLANTAS, documento n°26246980. 

Figura so- Cortes dos 2 blocos: recepção e alojamento. Figura si- Fachadas pastei ore laterais. 

FonterCA-DERNO DE PLANTAS7documento no-26246980. Fonte: CADERNO DE PLANTASTdocumento no26246980. 
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105 

106. 

107 ' 

auo. 198 

via nrya -.109 

99 Conforme descrito no Parecer Técnico, emitido em 08/07/2019, 1 

A grande çobertura [aproximadamente 3.6o mal fará a proteção da via por onde ps 

Veiculosne pedestreS acessarão o lote. A via de acesso será fechada por dois portõss, 

1 isolando] aliarea parato trabalho de credenciamento. De forma resumida, a grande 
4 

cobertuta;seus :pilares e platibandas e os dois módulos fechados terão o mesmo 
5 

revestir-fletido  externo: pintura externa látex lavável na cor branco gelo. Portas externas e 

janelas terão, caixilho em alumínio e vidro incolor com película, exceto uma porta, ccin 

1 venezjanaia3segrades:serão deslocadas, de forma a proteger a nova guarita, mas serão 

similares às existentes.-Em vistoria ao local [ai evidenciou-se que a implantação da nova 

-guarita dar-se-á em Fiada oposto à guarita atual, do lado direito da via local que passa pelo 

-estacionamento. Talatia não será alterada, mas o local onde ocorrerá a construção 
10 

_ema, de5:0110Prite r tapassáráirp de duas espécies Jajustestorno, deslocamento de cerca e provável retirada 
11 

recer récnichirlo 5 /7039: arbóreas. ( PHAN, Parecer Técnico no 5 /2019) 
12 

112 III-) PARECERES OFICIAIS 13 

quitetura dl31ua rito de sPattacaproQaçãcic.dd,wOjeto de, arquitetura da guarita de serviço do Palácio da Alvorada, dste 

Obras e 1-142aydevelrá l5e.guirco5.4-tâmItesrdásecódigo ideiDbras e Edificações do Distrito Federal, previstos no ind15o. 

o ,artigo 12.5do 111Vattigoggi.67er47atla;sbeiréfx.ii38/2MRee1dm artigo 52 do Decreto 39.272/2018 (supracitados), tendo 

tufo do P11.-6-nOnánütêntiaiede Eodtrostorgãos;lco O: IlristitWo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Residê 

dera I - DE117 Ntierpaitamerito -de Trânsitoldbt istrifolfederal - DENTRAN-DF, Corpo de Bombeiros Militar do Distrip 

Controle ns EspEederaErei:CBMDF, Departamento:5 de (Controle do Espaço Aéreo- DECEA, e Coordenação leje 

elata-se: 119 Preservação - COPRESB. Nesse sentido, relata-se: 20 

120 • IPHAN 1 21 

) separadoVira cada berTOUPHAficee-ritie \paêecest Ssparado para cada bem tombado em evidência (Ofícic40  

3/07/203.9)122bre a altera04/dox_g/IPHANeDErIPt1AN; deté,307/203.9). Sobre a alteração da guarita de serviço do Paliao 

cer Técnicel2i3 51203.9 (dodlerrAlviiracPa26~9do o P,arecear Técnico no 5/203.9 (documento no 26245258), onde cor?skia 

Itervenção1S4gundo o paAPRAVACA,ORida) prcspostarddnintepenção. Segundo o parecer, "A guarita a ser construga, 
26 

quer interfInncia com asdiipatta late,ralálánté.,,Semliqualq4er interferência com as visadas do palácio, é composta de 

enaria e calfltura, separadaisprismassetangulairéfreMralvenaria e cobertura, separada do edifício principal pelo imesigo 

até a via pillica." (PAREgálnado,plationque ise)p§tetpde aluí a via pública." (PARECER TÉCNICO no 5/2019, grifo2[4o 

relator). 30 

DÉTPAN-IYF 

O DETRAN-DF emitiu p recer FAVORÁVEL ao projeto, segundo Despacho no 22723228, de 22 

131 de maio de 2029. Contudo, ressalta a importância que: 

132 [a] um projeto executivo seja apresentado posteriormente, levando-se em consideração, 

. 133 _ no _que .cobber, o Decreto n°39.272/18, o Decreto n° 38.047/17 e demais legislações 
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134 

135 

pertinentes, especificarnente os itens: os acessos devem garantir a continuidadelda 

calçada com a !manutenção do nível do passeio; as calçadas devem ser projetadas sai : 

136 H atendendo as dimensões mínimas exigidas e apresentando as faixas de serviço, de acesso 3-1:-s-2 

137 e passeio; e os pcessbs de veículos devem ter a dimensão máxima de 7,00m, sendo 

138 considetaldo acessáo icõnjunto de uma entrada e uma saída. (DETRAN-DF, Despacho no 

139 22723228,201g) 

140 • CBMDF 

parecer 14.110RAVEL. a0 pcnipte,deeglortribeiEbs;;_unlitiu nparecer FAVORÁVEL ao projeto, segundo Despacho no 

de 2019;  s1410d0 pelo r27,43352;14,e)4id-e ,.Iseteicnbroade, 2019, assinado pelo Major Rodrigo Brandão de Araujo, 

/2.5 da :143-na 1-4cnin adequatrd&t'e o tipjetavabitem dp2.6 da Norma Técnica no il. do CBMDF (padronização de 

terr:at:vas 1:44:ros acessos pórtico:0w portãO)iOutriaridcealternativas (outros acessos existentes para veículos maiores). 

145 • DECEA-COMAE 

do Esp446 Aéreo, !g‘raln:Departarnentá -  dé? Cliptralçõedo Espaço Aéreo, ligado ao Comando de Operações 

tou Decialkto de Inex4keiltiespaclaiS i(COMAE),,apresiptheu Declaração de Inexigibilidade (no 28339896), de 23 de 

onde à codArSta refe.rentcsetennbro-de.2O2.9,.a qual cortesponde à consulta referente ao empreendimento em análise na 

.tos - CA2149em quaiscILC-entrafrEde: rAprovação; . de, H Projetas - CAP. Sem quaisquer impedimentos, o projeto ite've 

150 ANUÊNCIA desse órgão. 87 

151 • COPRESB/SUGEST/SEDUH 

5uursecra.52 ia de GescãA CciurdenfiçããdêiRreseitçãcecrac5ubsecretaria de Gestão Urbana da SEDUH, em Despacho 

_ects, apr es153ou o seguintno,a6S5§075;:dea3 de agosto de 2019, apresentou o seguinte laudo positivo: 

ropostas der154 dos lotes e ampliações das gBarttaseclificae(16n:mostas dentro dos lotes e ampliações das guaritas em área públicas 

os que os ¡lige-tas apresentados possuem eidstente-S,)entencleincis que os projetos apresentados possuem destinação compatíveis 

e segurança5fora qual foram solicitadas. éonlisas .atividades :delcsegurança para qual foram solicitadas. Assim como, o partido 

o e dimensT57, também, são compatíveis. acculitetôniQepgabátLitoee dimensões, também, são compatíveis. Logo, não vemos óbice 

das edific4526 propostas, tanto em relaçtluantotkeprpgaçãoeins edificações propostas, tanto em relação aos usos quanto em 

'as. 159 relação às volumetrias. 

há impacto1-0(  resulte em descaracterizapandluintscque!nãfrahfrimpacto que resulte em descaracterização dos setores onde se 

,ou em caratEdristicas que itilidactern negatencontrarrxiinsnaliclís? uu em características que impactem negativamente em relaç%às 

e aos crité1162 de ocupação previstos paescalassentdaníStS(préoaos critérios de ocupação previstos para a área do Conjwto 

ia. (grifeis do161tor). Urbanistico de Brasília. (grifos do relator). 
92 

.44;isVálitai~aftetadEdmeidififi  rolo,,we.eximo.dP.Area4.-9‘wita-cie—se,jçQ 

165 Alvorada recebeu anuência de todos os órgãos requisitados, restando parecer deste Conselho. 

166 IV-) VOTO 

167 Verifica-se dos autos que os dados elucidativos e os requisitos necessários foram devidamente 

168 - apresentados para análise e apr_eciação do processo._ Ocorre que o referido projeto de modificação 



situa-se em lodalidade que atrá 'a necessidade de análise pelo Conselho de Planejamento Territorial e 

a 1170' - -Urbano do Distritofederal - CONPLANynalforma que preconiza o inciso III, artigo 47 da Lei 6.1.3842o?.8 _ 

171 e o artigo 52 do Decreto 39.272t018.   

172 foi miai pablara-se quepo CONpLAN,tern por finalidade formular, estudar e propor diretrizes para o 

173 desenvprvimento sustentável do Distrito Federal, e, no que couber, fomentar a integração das políticas 

174 de planejamento, ordenarnentoe gestão territoriais, e de preservação do patrimônio cultural. 

175 J Feitas tais considerações preliminares, coloca-se ao CONPLAN a presente demanda para 

16 
!delibeiraçãoTquanto à...aprovação — ou,:nãoo— do projeto de modificação com acréscimo referen

0  
te ao 
-107 

Palácib adai Alvorada,:»Evisa4lo a promover o controle social e a participação democrática no 
108 

plandjamento territorial, urbano e patrimonial do Distrito Federal. 
109 

Contudo, antes .detpr sseguirtkonsiderações finais, sendo o presente relator professor de 
J 

Arquitetura e Urbanismdpé:misterpontiiaralgumas reflexões arquitetônicas sob a forma de quesÊes. 

181 Tratando,se de um conjuritoodilícid\espe'cifico, a ser implantado no emblemático Palácio da Alvorada, 

guiar, dis,482 ,não-raberiaránova-guarita um projetáSingular, distinto ao projeto-padrão a ser replicado no Palácio 

cio propost183 Jabutu?ipcianto:testetita OoMovaedifíciás proposto, sua constituição estrutural não poderia serirMis 

além (105184 esbeltajkorinprojeção da, cobertura paraãarlém dos pilares (estes ficariam recuados); assim comd irão 

bloco dd.85c.eppôderia hatiertum, deseolameritorentreiwydaloco de recepção e a cobertura, contribuindo para2-t3fria 

naiidade diagorojçercdpçãrscdectkeioWazip e _propoTiohalidade do projeto? As esquadrias não poderiam gáliftar 

tivas fac!-E187, dedeSerihosidespdanostontíâudsnas.resittivras fachadas, definindo faixas de transparência e opacidaide, 

so de el- bem :oõmôonãOadeveriàcisâ(preverio; bSoi,de elementos de proteção solar e eficiência energaiâ, 

relhos de alRqmdievitandê-§ej por exerriplo, h.,uscyde,_aparelbos de ar-condicionado? Enfim, maneiras de se respePtâ9 a 

o, atreladUels cifforma' -do.  conjunto patrimoniakernvolvidoi'. atreladas às demandas por edifícios menos impactaWns. 

176 
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178 
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Hl, ar ti.  

anotei 

De par 

Federa 

Presen 

ação de cdiglicioréspeculações-  aqui•expOstesr as objetivação de condicionar a aprovação do projeto pelos menÀBilos 

ara que fut192s code'sse;ConselhomAidentaçoentesifettióipara que futuras construções e/ou modificações em edifíc1e3 e 

mais e ni93c o T..9optuntéssitoraciliarbia Tespei de  rmodscks-nais enfático as premissas evocadas por nossos melsl?es 

rojetos ori494is. Sarguitetospqmandadgeilaboca ão dosiprojetos originais. Sugestões expressas aqui para que os rWos 

. à realicladá9ED sécedifkloseso_corgextúalizemé: radiNuem à realidade do século XXI e suas premissas ambientais. 125  

projeto rete6eu anuêncidstb pkistbNIpfirStdet ' -,qüelOncfrojeto recebeu anuência do IPHAN, DETRAN-DF, CBM15F, ar 

de aos regili3Ros el3tE<clEttndatsgtRIZESNealitieicrrn, srítoatenckaos requisitos e demandas para o qual foi proposto, sdaide 

rojeto de EbRídificspaireceo A.  GrVEL dea.jriani ' -4)4Ètinbjeto de modificação com acréscimo de área à guarifaNkle 
-13(0110W 

199 serviço no Palácio da Alvorada, salvo maior juizo desse Conselfio. 

200 Bras e setembro 

DO TREVISAN 

201 

202 

203 • Conselheiro Titular —FAU/UnB 
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