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1 RELATO 

2 PROCESSO No: 00390-00006428/2019-ao 

3 INTERESSADO: SEDUH 

e modifito i5 'ASSUNTO: Aprovação de prájeto de modificação com acréscimo de área do Palácio do 

5 Jaburu 

u dé- d2 de 61, cp_CONSELHEIRO Ricardo Trevi4an — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UnB) 

7 

8 INTRODUÇÃO 

9' O prdcesso SEI no oo3gozoboo64 /2019-10, de 30 de agosto de 2019, apresenta solicitação ?L:  

O ir:1[u» 10 para apro'vação 'de projeto no Palácio-ido Jaburu, especificamente de modificação com acréscimo de 

Estrada p:.:11 área à guarita -de -acêsso, _localizada na Estrada Palácio Presidencial Lt B - Palácio Jaburu (endereço 
2CS 

ência), na E14C .cartorialsSAIS Lt B 'DettcRês-d Vice-Présidênciah na Região Administrativa I de Brasília. O pedido foi 

SI/DSEG/SCI8GSI-stibmetido via oficib (no i'.250o1g/ÇC1,51/DSEG/SCP/GSI-PR) pela Presidência da República, por 

-ainstitucio1.4 (G5iMermédio.deíseu-GabinetesderS3aguraftçartnstitucional (GSI) e está atrelado ao processo matriz SEI no 

eiro de 2(1115 oo39treorsoonta/paijg139ç1dérapIdetk2ere1no de 2019. Trata-se de parte do projeto de implantação do 

residenciaislôRroínisterna de Protaçãáidersdástalátiëési(Pnásidenciais" (ProPR), abrangendo n edificações: Palácio do 

ácio do Jabuli7, Reelanalto e ariekos,(E'slápicdcboTJabopP,anàbio do Jaburu, Residência Oficial da Granja do Torto, Pavilhão 

ma visa a: 18 das Metas e Complexo da via N2. Tal sistema visa a: 

de segurança9as instalações; a) Aumentar os níveis de segurança das instalações; 

ia e a proteç2i0das pessoas, das instalaçõesb)diderIbtxiiancárVigjliádiace a proteção das pessoas, das instalações e do patrimônio público 

s palácios pre2ftlenciais, seus anexos e residênaÈadeikticlêpcias dos palácios presidenciais, seus anexos e residências oficiais; 

mentaçáo in2s2rna e externa de pessoas 0eafitiiretareatatitárin-Gentação interna e externa de pessoas (servidores, estagiários, 

nres, terceinados e prestadores de setroláborpdofiiesjomáSitarites, terceirizados e prestadores de serviço, profissionais da 

ros), veiculoRitens, materiais e resíduos, imprensá, dnfiteiroutran), veículos, bens, materiais e resíduos, por meio de barreiras, 

Videomonitoafrento; controle de acesso e Videomonitoramento; 

sos e monitair os estacionamentos de veídKorirtaroldeiasriatiesos e monitorar os estacionamentos de veículos nas dependências 

ciais, seus an27o5 e residências oficiais da PRJos palácios presidenciais, seus anexos e residências oficiais da PR; 

o e controle c28 atividades de segurança preelFacilálpr o comando e controle das atividades de segurança presidencial; 

amento, emlanbiente seciuro, dos dados pf)r.Peanitiír.0(áfi~biento, em ambiente seguro, dos dados produzidos. (MEMORIAL 

etos dos Si3Grnas de Proteção das IniDESCRITIVO-HreiRro~ dos Sistemas de Proteção das Instalações Presidenciais, 

31 documento no 26246754, p. 2) 

32 No caso do Palácio do Jaburu, sua guarita não comporta espaço suficiente para a instalação dos 

33 equipamentos -indispensáveis ao controle de acesso de pessoas e veículos; ela não atende às 

-34-- -necessidades-internas-das-Agentes de-Segurança-das Instalações - -ASI (ambíentes-subdimensionados, 



35 quentes .e. sem' alojamentok. e não há cobertura para os carros nas portarias (incluindo veículos ,de 

36e. grande porte), o que resulta na inspeção do ASI ao ar livre. 127 

37 coube 2 prAfelaboração dos novos projetos, arquitetônicos coube a profissionais da empresa Engenheiros 

38 Assbciados e.Consultores em Engenharia-->EACE, vencedora da licitação. Assinam como responssáveis 

39 técnicos os arquitetds: Bruno de Castrcb(CAU A134719-5), Fernanda Rayol do Nascimento iCiAU 

40 A84624-4) e Luis Guillérmo_ onsalves,(ÇAU A13o434-o). Para a nova guarita do Palácio do Jabg% a 

132 

s- e dos 4kmais prc ConqUaritowpara ráp Ovação :detse e dos demais projetos do Sistema de Proteçãq ,das 

COL4311-10 Iristalações Presidenciais, evoca-se derisão do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano;do 

44 Distrito'FedgratA_CONPLAN, conforrne dispõe o inciso III, artigos 46 e 47 da Lei 6.138/2018 e o arti9o552 

41 arqlliteta Fe rn andaaRTayoll kmento assina o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). 

  

45 do Decreto 39.272/2018: 

)nção -. 47 Su em bem tombado, proketi46. 

ecifico, e(: 48 lta às normas estabeiecidade(  

136 

137 

133 
dwintervertção ou modificação em bem tombado, protegido por instrumento 

139 
fteritti.especifico, está sujeita às normas estabelecidaslpelo órgão distrital ou 

46 Lei 6.i 2018 

)elo tomba; :49o. federal ponsável pelo tombamento. 140 

bens tombaSes individualmente por maiPatág drgito.Ctsebens tombados individualmente por mais de um órgão Ovem 

cada um deialsegundo a legislação especiripbter a nuência de cada um deles, segundo a legislação específica. 142 

Irquitetônico 5e2n bem tombado individualiNatt47 lprojetto arquitetônico em bem tombado individualmente está sujeitimos 

ntos 53 seguint s procedimentos 
144 

) responsável 64Io tombamento; 1- anuê cia do órgão responsável pelo tombamento; 

responsáve1.35lo licenciamento de obres e d6ifaiaà pelo órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações; 

NPLAN. 56 III - anu ncia do CONPLAN. 

147 
57 Decreto 2018 

148 
de arquitetu:52ern bem tombado está sujeitckirthshil eçkcprojeto de arquitetura em bem tombado está sujeito à habilitação. 

eto deve incli59r na etapa de viabilidade le 
149 

t6n-,-6o (frAletes. deve indicar na etapa de viabilidade legal a condição de bem 

60 tombad 
150 

evias dos org5.1 de proteção do patrimônio,WeAs riuêistiasirevias dos órgãos de proteção do patrimônio, federal e distritalWdo 

ntregues no fi62I da etapa de estudo prévio. CBMDF podem ser entregues no final da etapa de estudo prévio. 152 

pode atender63s parâmetros e aos requisit~ral )bitidadec_pode atender aos parâmetros e aos requisitos definidos pelosikgàos 

64 de prot ção do patrimônio. 
154 

em cond5c dser habilitado, o .zit.e o latido ciestivesetem condições de ser habilitado, o anteprojeto deve _ser 

delSbIliesarb6t~iivioávoisw~e—ie n ea rn i had4z:Lpara ,anuência do,Conselho de Planejamento Territoria Is& Urbano sde...~.~~  

67 Distrito' Federal - CONPLAN, antes da habilitação pelo órgão responsável pelo 

68 licenciamento de obras e edificações. (grifos do relator) 

69 Introduzido o assun 

70 Relato foi estruturado em q 

o, para análise e apreciação por membros do presente Conselho, este 

atro partes, a saber: I-) Objeto Atual, com a caracterização da guarita 

  

145 

146 



71 existente; II-) Objeto Propostaicontdistrição do projeto arquitetônico para a nova guarita; III-) 

72 PareceresiOficiaitpcóm anuenciasIdosidemais órgãos; e IV-) Voto, com decisão do presente relator. 

73 I-) OBJETO ATUAL 

74 , O P'aláciosdo Jaburu fica-  implántado às margens da Lagoa do mesmo nome e afastado da 

75 Estrada Palácio Ptesidencial, que é la principal via de acesso. Para acessá-lo é preciso percorrer, após a 

76 gliaritai ify•vasto jardim, planejadó24?-éto claaisagista Burle Marx, não havendo nenhuma relação de 

77 visibilidadeientresmbo“palácio e guárrta), Conforme Memorial Descritivo (documento n°26246754), 

78 o Palácio do Jaburu apresenta Uma gdarita de acesso junto à Estrada Palácio Presidencial Lt B - Palácio 

79 Jaburu (Figura a.). A guarita atual (Figura 2) é o único acesso ao lote, utilizado pelo Vice-Presidente e 

80 familia, colaboradores e terceirizados. Aiçecessidade de maior controle de acesso é indispensável, 

81c (entretántoanesma não comporta os equipamentos necessários (Figura 3). 
1 /: e o nr-n( 
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182 caberia 

123 sexiço 

134 não p 

183 recua°. 

186 contrib 

197 poder 

178 transp 

189 eficiér 

John d? acesso ao F'aiacio de Jaburu (co: lgurá.2 - Localização da guarita de acesso ao Palácio do Jaburu (com hachura). 

00390-00001151/2019-39 (28/02/2019). Fonte: SEI no 00390-0000n.52/2o3.9-39 (28/02/2019). 

_ Figura 2 - cjujricc E:tual do Palácio do Jaburu. . figura 3 Vista interna da guarita.do  Palácio do Jaburu. 

Fonte. Autor do relato, s-et/2019.- Fonte: MEMORIAL DESCRITIVO, documento n°26246754 

3 



Figura 4— Vista da tenda em lona. 

Fonte. MEMORIAL DESCRITIVO, docurneertob? 2.5246754i 

45 
Figura 5 —Vista da guarita, único acesso ao Palácio do Jaburu. 

Fonte: MEMORIAL DESCRITIVO, documento no 2624675Q. 

49 
86 II-) OBJETO PROPOSTO 

novo ,cOnjurito ediliciatt 98,6 m2  de, área interna e 21408 rn2  de cobertura — as mesmas 

93 platibandas. 

características, dimens&e.SF: irevestimentós.da guarita de serviço proposta para o Palácio da Alvorada 

92 SerãoidUas,edificaçõesc(Fig as 6 e 7) .sepztradas por um corredor de 1,5 m, com coberturas oculta
55
s por 
56 

56046980. 

hge 

Fonte. CFonte 

Figura 6 -= Modelo da nova,guatita. 

CADERNO DE-PLANTAS documentOn 26246980. 

Figura 7—  Modelo com 2 blocos da nova guarita. 
Fonte: CADERNO DE PLANTAS, documento no 26246$. 

82 Ainda segundo 0.N/terrenal, a atual guarita apresenta uma área interna de 16,42 m2  e cobertura 

83 em laje impermeabilizada de 28,96 rn2. Ainda existe uma tenda com 9,00 m2  instalada ao lado da 

84 entrada parwdar suporte em espaço e amenizar a insolação (Figuras 4 e 5) — caráter provisional do 

85 equipamento. Asswia 

te:Hco 

arquite 

43 

87 tici;-,s as i:s0 projeto a serlexecutado, caso aprovado em todas as instâncias, prevê demolição da guarita 

88 exist'ente (2545 m2  deialve aria que abrange toda a área molhada e 28,90 m2  de cobertura emsleje 

impermeabilizada), sencickaproveitada apenas a infraestrutura de água e energia, e a construção de um 

94 O bloco sob pórtico/cobertura (altura livre: 3,80 m; altura máxima: 4,35 m) terá recepção da 

95 portaria com banheiro, equ pamentos de controle de acesso (portal com detector de metais, máquina 

96 de raios-X, acessibilidade f3NE, área para credenciamento), acessibilidade para PNE, com 47,61712. O 

97 -- - bloco isolado;  mals,baixo, s j  rá exclusivo para o alojamento dos Agentes de Segurança das Instalações - 

89 

90 

91 



nart 

LIT 

4 

000 

F. 

• 98 ASI, os qUais atualmente -  não possuem alojamento próprio, ficando com parte do Alojamento da 

99 Guarda Verde.. O alojamento de 51,2m2  proposto terá além da área para dormitório coletivo, um 

100 dormitório individdal para o encarregadp de segurança das instalações das residências oficiais, 

101 banheiro com ducha e copa/refeitório (Figuras 8, g, ixe e 
73 

71 

  

1=I 

 

- 

.al da nova guar 'Figura 8— Fachada frontal da nova guarita de serviço do Palácio do Jaburu. 
( DE PLANTAS, dor:um:rd:to 5n  26245980. Fonte: CADERNO DE PLANTAS, documento n°26246980. 

~Dg 

i3  R R 

Figura 9 — Planta dos 2 blocos: recepção (centro) e alojamento (direita). 

Fonte: CADERNO DE PLANTAS, documento no 26246980. 

5 
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Figura 3.2.— Fachadas posterior e laterais. o 

Fonte: CADERNO DE PLANTAS, documento no 26246980. 
10 para a 

11 área à 

12 cartori 
103 ite a6o m1] fará a pro'J LA grande cobertuá (aproximadamente 3.6o ml fará a proteção da via por onde os 

104_e. A via de acesso será te:veículos e pedestres',.açessarão o lote. A via de acesso será fechada por dois portgãs, subme 

105 . credenciarnento. De forrisolando à Garea •parai trabalho de credenciamento. De forma resumida, a grahile interrr 

res e pis 106:15' e os dois módulos fecbalierturaïlseus pilares e platibandas e os dois módulos fechados terão o mektio 30390- 

t

o o: pintura . 107 a látex lavável na cor branca-eydstirne as externos pintura externa látex lavável na cor branco gelo. Portas externe "Sister 

em alu; a 108 vidro incolor com película, janelas tetão cabdityceem alumínio e vidro incolor com película, exceto uma porta, Pin  Planah 

s serão d._ 109-  as, de forma a proteger a :verant.93s gradesãerão deslocadas, de forma a proteger a nova guarita, mas seirgo das Me 

es. Para q. 110, ,vos elementos não interflosirnilagfetiàsexisteptesrPara que os novos elementos não interfiram negativamente, deve 
19 

ração no '- i 111 mente podendo haver constenfirand tacadbotílztição no local, somente podendo haver construções dentro dos lotes 
20 

21 

113 III-) PARECERES OFICIAIS 22 

rquitetura dilithova guanitzI FçIMicaçãD.UôLpI4etxtedéeaTúitetura da nova guarita do Palácio do Jaburu, este deMá 

i'as e EdiftbEçõessdguiDitsittráFnitesah,lopCnSiili de) Obási e Edificações do Distrito Federal, previstos no inAlo 
25 

o. artigo Al6do ILIkertígogg,470.7.19-121ksbeiirtLict 8/citc)?.&e.exte artigo 52 do Decreto 39.272/2018 (supracitados), tendo 
26 

ituto do PliltriOnandtlietiericde ccatecístiárgãiásçie abo: Ifrishtliti4o do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 
27 

ederal ii DEIITEANWpaltapterit~iiinsitóiido Disteitbiflederal - DENTRAN-DF, Corpo de Bombeiros Militar do Disto 

Controle 1-11-9 EspBederiéthreoCBMEADeparia dotaçãle Cientrole do Espaço Aéreo- DECEA, e Coordenação 2 e 

relata-se: 120 Preservação - COPRESB. Ness sentido, relata-se: 30 

T21. ----"" IPII-lir • — 

122 O IPHAN emitiu parecer técnico separado para cada bem tombado em evidência (Ofício no 

123 2.74/2019/IPHAN-DF-IPHAN, de 03W/2019). Sobre a alteração ,cla guarita do Palácio do Jaburu, 

124 foi irealizado o Parecer Técnico no 6/2.on jdocumento no 2624577onde consta APROVAÇÃO, 

125 i - da proposta de intervenção. Segundo o parecer, "[...] considera-se que, na localidade e forma 

Figura J.o rCorteS dos 2 blocos: recepção e alojamento. 
Fonte: CADERNO DE PLANTAS, d comento h91)..624980. 4( 

102 iggforme descrito no Parecer Técnico, emitido em 08/07/2019, 

arecer Ta 112:,° 6/2019) existente (IPHAN, Parecer Técnico no 6 /2019) 



129 • DETRAN-DF 

INCH/ ,VELI3Oprojeto, „O-  DETRANLDF:erditiutparecer:FAVDRÁVEL ao projeto, segundo Despacho no 22723228, de322 

ta a importSlia que: de maio de 2019. Contudo, ressalta a importância que: 

"propostas, as intervençõeS não trarão impacto negativo ao bem tombado [...] conVA 

1-27 o .fr)ossistr'çcomendaçÃci de.que se_rdantdnha, tanto quanto possível, a arborização em torno dos cgis 

„128 do rela I oi ) edifícios." (PARECER TÉCNICO 0°  6 /2019, grifo do relator). 

qrc!cci 

titivo seja ap1.32inadd ri or mei 'te, ee aa, fio) urreprojeteiexeciplixo seja apresentado posteriormente, levando-se em consideração, 

ec'  433?/:3/ o Teci eto n" 33.e, ir ,v no soerceub'eri-Uci -Dbcfeto n°39.272/18,  o Decreto ri° 38.047/17 e demais legislações 

134 -pertiraentesitespecificamente os itens: os acessos devem garantir a continuidade da 

135 i calçada, com a manutenção do nível do passeio; as calçadas devem ser projetadas 

136 - os ide ateridendoias, dimensões mínimas exigidas e apresentando as faixas de serviço, de acekso d:. 

137 :ovo:o :a. a urnonsão itiétasseio; -,çoosiacessás de veículos devem ter a dimensão máxima de 7,00m, se2do 

138 enleada e uma salda (D9zidnâideMeasessfro ichnjunto de uma entrada e uma saída. (DETRAN-DF, Despachiar 

139 22723228,2019) 
48 

140 • CBMDF 49 

1 pareces 141 ORÁVEL O Corpo-  de Bombeirbsptnütiu nparecer FAVORÁVEL ao projeto, segundo Despacho5(A0  

de 2oig, 142n  do pelo 27743362, de 04 de setürnIkande, 2019, assinado pelo Major Rodrigo Brandão de Araájlo, 

4.2.6 da 143 na Técnico adequando-se o projetwaiaàtèmdp2.6 da Norma Técnica no n do CBMDF (padronização5de 
5 2  

ternativas 44:ros acess• pOrtimetou portão)ibuniaridwaJternativas (outros acessos existentes para veículos maiores.): 
54 

145 • DECEA-COMAE 
55 

do Esp446 Aéreo, liga:Departamento dée Giptinalp3edo Espaço Aéreo, ligado ao Comando de Operaes 

itou Declatleno de InexiOaiitispadais .(CgiggeLapeeagntiau Declaração de Inexigibilidade (no 28339896), de 13 de 
57 

Jonde à cod4841a referentesetembroeieckba9pfoqual rtoritesponde à consulta referente ao empreendimento em análise na 
58 

.?tos - CAP149en-i quaisqt.C.TntrabediernAprovaçãopcfgeRmtetas - CAP. Sem quaisquer impedimentos, o projeto teve 
59 

150 ANUÊNCIA desse órgão. 60 

151 • COPRESB/SUGEST/SEDIM 61 

c 

da Subsecr4.52-ia de GestaA CdurideniaçããdélRreserViçãrndaoSubsecretaria de Gestão Urbana da SEDUH, em Despa6bo 

zoas apresI53ou o seguintoclaa62~ided.3 de agosto de 2019, apresentou o seguinte laudo positivo: 63 

54 
(-opostas cie:154 dos lutes e ampliações das gRaraasedificeeólektiSropostas dentro dos lotes e ampliações das guaritas em área públicas 

65 
nos ce osdi5Setas ar, escutados possuem ekistentieto ~Mós que os projetos apresentados possuem desUnação Compatíveis 

156 com as ativicta'aes áe segirá-Márarrarrilicitadas. Assim como, o partiso 

157 arquitetõnico, gabarito e dimensões, também, são compatíveis. Logo, não vemos óbice 

158 quanto à aprovação das edificações propostas, tanto em relação aos usos quanto em 

159 relação às volumetrias. 



160, Concluímos que não há impacto que resulte em descaracterização dos setores onde se 

s encontram .inseridas, ou em características que impactem negativamente em relação às 

162 - escalas urbanísticas e _aos critérios de ocupação previstos para a área do Conjunto 

163r ar). Urbanístico de Brasília. (grifos do relator). 

164acimo á ftorSio,torbapeojeto! Jrnbdifictagão com acréscimo de área à guarita do Palácio do Jaburu 

165- acicrecebetraáuêndadetodos os rgãos requisitados, restando parecer deste Conselho.. 

166 IV-) VOTO 

167 a. os inTdriVerifica-sedowaUtosi de oSdados elucidativos e os requisitos necessários foram devidamente 

168 apresentados para análise e apreciaçãoido processo. Ocorre que o referido projeto de modificação 

169 situalse em lodalidade que atrai a necessidade de análise pelo Conselho de Planejamento Territorial e 

170 Urbano doiDistrito Federal - CONPLAN, na,forma que preconiza o inciso III, artigo 47 da Lei 6.138/2018 
11,) 

171 e o artigo 52 do Decreto 39.272/2018. 

ii por I': 172 formaL. Destaca-se Eque)o CONPLAN, tem por finalidade formular, estudar e propor diretrizes pà:.1?ã o 

Federal, 173 deserivprvimentorsuStentável ddRistrifdRetleral, e, no que couber, fomentar a integração das polWas 

territo iL 174 deplanejarriento,rbrderiamentaié gestão territoriais, e de preservação do patrimônio cultural. 
105 

ninares, 175 o LTFêitas, tais [considera õesapitlirelnares, coloca-se ao CONPLAN a presente demanda
1 

 para 
05 

107 
ao - do ..176 delibdi-ãçãçfquanto à:aPrciva ãafeioulnão:» do projeto de modificação com acréscimo referente ao 

108 
cortimojveroiduntrole social e a participação democrática no planejame

0
nto controla -1771 e Elealátibpstakãaldspuymisâtidot 19 

nial do Distrito Federal. 110 to Federa'. 178 territorial, urbano e patrim 

osseguiràsobonsiderações finais, sendo o presente relator professouJe s Considem179, :ais, serantudcnsantesrdka 

ia r algurnJ' 1801 exõkrquitettira53ildribaatribradpe-rnisterpontôas.algumas reflexões arquitetônicas sob a forma de questõgs. 

pecífico e a181o, aTgartãn sacIum ortjuntoHedilicio, espktífico e único, a ser implantado no Palácio do Jaburu, não 

ular, ciistint1382o prceberiaàlrfova guarita um projelp„singulár, distinto ao projeto-padrão a ser replicado na guariWde 

h estética cf(183)vo csieViço dapaLáci,csda Alvar a?.:-.Cwanto à átética do novo edifício proposto, sua constituição estrdaal 

Lojeção da 12otert I ppodelliansedcrnaidaesbeltwasoffl proteção da cobertura para além dos pilares (estes ficirUm 

er um ciesolEtnentectiãdos);ãssimrhornoerAd ederia!havenym descolamento entre o bloco de recepção e a cobeklÉa, 

leio-vazio elgoporcontribifintiol2aRiajerba?pérciepçõecialinbeio-vazio e proporcionalidade do projeto? As esquadriaZin7ão 

E continuo9.817as rpoderiárns Off hariadesdnhosnde trlánosdeontínuos nas respectivas fachadas, definindo faixals18de 

150 deveria158pre‘trarasparricialeropacidade, enncárrralnão deveria se prever o uso de elementos de proteção sde e 

exemplo 189rso efi c iâneie I leme raj,etima; cevilta Oor rexemplo, o uso de aparelhos de ar-condicionado? Elan, 

190 maneiras de se respeitar a 

191 edifícios menos impactante 

192 do projeto-pelos membros 

-----193- -Modificações em edifícios 

ili-) PA 

seguir 

artig 

anuênc 

Depart 

Federa 

Presen 

forma do conjunto patrimonial envolvido, atreladas às demandas por 

-Especulações aqui expostas sem objetivação de condicionar a aprovação 

esse Conselho. Apontamentos feitos para que futuras construções e/ou 
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