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CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - CONPLAN

Processo nº 00390-00001273/2018-44

Interessada: Maria do Socorro Coimbra Castelo Branco Vasconcelos

Assunto: Parcelamento do solo a ser realizado no Setor Habitacional Tororó na Região Administra va
do Jardim Botânico-RAXXVII

 

LOCALIZAÇÃO

O presente processo trata-se de a solicitação do parcelamento do solo urbano m gleba
de matrícula nº 9.312 do 2º Cartório de Registro de Imóveis com área de 17ha 82a 03ca de
propriedade da interessada localizada no Setor Habitacional Tororó, na Região Administra va do
Jardim Botânico-RAXXVII

 

Figura 01 – Mapa de Localização do parcelamento Maria Socorro

 

OBJETIVOS DO PROJETO:

O parcelamento urbano em questão tem como configuração urbana a criação de um
parcelamento novo com a formação de três condomínios urbanís cos des nados ao UOS RE 2 -
Residencial Exclusivo (na categoria habitação mul familiar em pologia de casas), fundamentado
pela Lei Complementar nº 710/2005 que trata sobre os Projetos Urbanís cos com Diretrizes Especiais
para Unidades Autônomas (PDEU).

Além disso, o empreendimento ainda apresenta nove lotes des nados ao UOS CSII 2 -
Comercial, Prestação de Serviços, Ins tucional e Industrial, um lote des nado UOS Inst - Ins tucional,
bem como dois lotes destinados ao UOS Inst EP - Institucional Equipamento Público.
 

HISTÓRICO DO PROCESSO
 

O processo foi autuado em 28/02/2018 por meio da Carta nº 998.000.123/2017 de
10/07/2017, anexo ao Processo Eletrônico SEI-GDF nº 00390-00001274/2018-99 (SEI 5645644).

Após a conclusão das etapas de Documentação Inicial e de Levantamento Topográfico
Planimétrico, os autos foram encaminhados à Subsecretaria de Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH
(SEI 10530426) para emissão das Diretrizes Urbanís cas Específicas para o parcelamento – DIUPE. Em
resposta, foi emitida a DIUPE 12/2018 (SEI 12829732).

O Levantamento Topográfico Planial métrico foi autuado o Processo Eletrônico SEI-GDF
nº 00390-00004451/2018-99, foi analisado e aceito pela equipe técnica da Coordenação de Sistema
de Informação Territorial e Urbana, conforme Nota Técnica SEI-GDF n.º 69/2018 -
 SEGETH/COSIT/DICAT (SEI  15065517).

Após a execução do levantamento topográfico e manifestação dos confrontantes do
imóvel foi detectado uma divergência entre a área constante em matricula e a área aferida em campo.
No entanto observou-se, também, a manifestação Doc. SEI/GDF 23078415 -TERRACAP que aponta que
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a área do empreendimento não pertence ao seu patrimônio, e não consta nenhum po de bloqueio ou
óbice averbado na matricula do imóvel. Conclui-se, portanto, que não existe conflito fundiário entre
terras públicas e/ou particulares.

Dessa forma, conforme já declarado pela interessada no processo em questão, as
providências referentes às trata vas de re ficação administra va junto ao Cartório de Registro de
imóveis deverão ser promovidas, sob responsabilidade do par cular, para viabilizar o registro do
projeto. Situação que não impede a emissão do Decreto de aprovação do parcelamento.
 

O Projeto de Urbanismo do parcelamento Maria do Socorro está consubstanciado nos
seguintes documentos:

Projeto de Urbanismo URB – 016/20;

Memorial Descritivo MDE – 016/20;

Norma de Uso e Gabarito NGB – 016/20;

Na análise do parcelamento também foi observado o disposto na Lei nº 5.022 de 04 de
fevereiro de 2013, que trata do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (E.I.V.).

Esta legislação aponta pela necessidade de EIV os casos em que os condomínios
urbanís cos e de projetos urbanís cos com diretrizes especiais, possuam área igual ou maior que
quatro hectares.

Ocorre que a área de cada condomínio é inferior aos quatro hectares e, portanto, o
empreendimento é dispensado do E.I.V nos termos da referida lei.

Após análise realizada com base nas diretrizes e parâmetros estabelecidos na Lei
Complementar nº 803/2009 que trata do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009,
atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012; Lei Complementar n° 710, de 06 de setembro de 2005;
Diretrizes Urbanís cas para a Região Sul/Sudeste (DF-140) – DIUR 07/2018; Diretrizes Urbanís cas
Específicas para o parcelamento Maria do Socorro – DIUPE 12/2018; Memorial Descri vo de
Regularização do Setor Habitacional Tororó – MDE-RP 047/08 e demais legislações urbanís cas
per nentes, o projeto foi considerado apto a ser subme do a esse Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal – Conplan.

O Estudo Ambiental do parcelamento urbano do solo Maria do Socorro foi
aprovado, sendo emitida a Licença de Instalação – LI.

 

RELATÓRIO

CONDICIONANTES AMBIENTAIS
 

Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE
 

Em relação ao Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE, ins tuído pela Lei Distrital nº
6.269 de 29 de janeiro de 2019, a poligonal está inserida na Zona Ecológico-Econômica de
Diversificação Produ va e Serviços Ecossistêmicos – ZEEDPSE na Subzona de Diversificação Produ va
e de Serviços Ecossistêmicos 6 - SZSE 6.

O art. 11, inciso I da Lei supra define que a ZEEDPSE se des na “... a assegurar
a vidades produ vas que favoreçam a proteção do meio ambiente, a conservação do Cerrado
remanescente e a manutenção do ciclo hidrológico”. Já em relação a subzona SZSE 6, sua vocação
será “...des nada à proteção da integridade da área-núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado,
corredores ecológicos e conectores ambientais, por meio do controle da impermeabilização do solo,
assegurando, prioritariamente, as a vidades N1 e N2 e usos compa veis com os riscos ecológicos altos
e localizados” (art. 12, inciso VI, Lei Distrital 6.269/2019).

As diretrizes para a subzona SZSE 6 estão apresentadas abaixo:

Art. 21. São diretrizes para a SZSE 6:

I - a implantação de corredores e conexões ecológicas, par cularmente com as SZSE 3 e
7, sobretudo na zona-tampão da área-núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado, mantendo áreas de
Cerrado nativo inclusive nas áreas livres de uso público dos parcelamentos;

II - a observância no estabelecimento de empreendimentos da compa bilização com os
altos riscos ecológicos, especialmente os riscos de perda de área de recarga de aquífero, de
contaminação do subsolo e de perda de áreas remanescentes de Cerrado nativo;

III - a garan a de níveis de permeabilidade do solo compa veis com a prestação de
serviços ecossistêmicos;

IV - o incen vo à implantação de a vidades N1 e N2 visando assegurar prá cas
sustentáveis, com baixo impacto ambiental e emissão de carbono, e a geração de emprego e renda
compatíveis com a destinação desta Subzona;

V - a definição de estratégias de mobilidade e infraestrutura viária nos processos de
regularização fundiária, devendo-se respeitar as poligonais e zoneamento das unidades de
conservação, particularmente de proteção integral;

VI - o reforço ao monitoramento, ao controle e à fiscalização com vistas ao combate ao
parcelamento irregular do solo.

 

Zoneamento ambiental
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Em relação ao zoneamento ambiental, a poligonal de projeto está inserida na Área de
Proteção Ambiental do Planalto Central – APA, criada pelo Decreto s/nº de 10 de janeiro de 2002, cujo
Plano de Manejo foi aprovado por meio da Portaria nº 28 de 17 de abril de 2015 pelo Ins tuto Chico
Mendes (ICMBio).

De acordo com a APA do Planalto Central, a área do parcelamento está inserida na Zona
de Uso Sustentável – ZUS Urbana.

Figura 02: Zoneamento do parcelamento Maria do Socorro quanto à SZSE 6 

 

Licenciamento Ambiental
 

A Licença de Instalação – LI – nº 06/2018 emi da em 02/10/2019 (SEI 35729789), com
validade é de 4 (quatro) anos, para o parcelamento urbano do solo Maria do Socorro.

 

CONDICIONANTES URBANÍSTICAS:

Zoneamento Urbanístico

No zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial –
PDOT/2009, a área de projeto está inserida em Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II, conforme
mapa a seguir. 

De acordo com o ar go 70 do PDOT/2009 esta zona “é composta por áreas
predominantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com enclaves de alta
densidade [...] sujeitas a restrições impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos
mananciais des nados ao abastecimento de água”. No ar go 71, é informado que a ZUUC II
“[...] deverá compa bilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da
recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos [...]”.

Quanto a densidade demográfica ou populacional, o art. 39 do PDOT/2009 considera o
valor resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total das porções territoriais
indicadas no Anexo III, Mapa 5, daquela Lei Complementar.

A poligonal de projeto está inserida na mancha definida como baixa densidade cujos
valores de referência são superiores a 15 (quinze) e até 50 (cinquenta) habitantes por hectare.
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Figura 3: Mapa de Zoneamento – PDOT/2009

 

Memorial Descritivo de Regularização de Parcelamento – MDE 047/08

Conforme exposto acima, o parcelamento do solo urbano Maria do Socorro está
localizado no Setor Habitacional Tororó, na Região Administra va do Jardim Botânico – XXVII. O
Decreto nº 30.067 de 18 de fevereiro de 2009 o qual foi publicado no diário Oficial do Distrito Federal
– DODF nº 36 de 19 de fevereiro de 2009 aprovou o projeto do Setor Habitacional Tororó, composto
pelo MDE-P 047/08 e URB-RP 047/08.

De acordo com o MDE-RP 047/08, a gleba está inserida na Zona 02.

Figura 4: Mapa de zoneamento e densidade (Fonte: Memorial Descri vo do
parcelamento Maria do Socorro)

Quanto a densidade demográfica, em função da Licença Ambiental vigente para todo o
Setor Habitacional Tororó – LI nº 10/2018, o MDE-RP 047/08, no item 9.1, subitem “a” estabeleceu
para o seguinte valor de referência:

Os usos permitidos foram definidos no item 9.1, subitem “b” do MDE-RP 047/08:

Com relação ao sistema viário, incide sobre a área o sistema viário estruturante
previsto para o Setor Habitacional Tororó indicado a seguir:
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Figura 05: Sistema viário estruturante (Fonte: MDE-RP 047/08)

Com relação aos Equipamentos Públicos, o MDE-RP 047/08 estabelece que deverá ser
obedecido o percentual mínimo de 16,5% de equipamentos públicos, onde

[...] cada parcelamento deverá des nar percentual de 3,5% do total da gleba para
Equipamentos Públicos Comunitários – EPC

[...]; 3,0% do total da gleba para Espaços Livres de Uso Público – ELUP

[...], além de 10,0% do total da gleba para áreas verdes públicas, que pode cons tuir
ELUP, parque ou outras áreas permeáveis públicas, totalizando o percentual de 13,0%.

Diretrizes Urbanísticas para a Região Sul/Sudoeste (DF-140) – DIUR 07/2018

Em complementação às diretrizes de planejamento urbano constantes do PDOT/2009 e
legislação ambiental per nente, foram emi das Diretrizes Urbanís cas para a Região Sul/Sudoeste
(DF-140) – DIUR 07/2013, a qual foi sucedida pela DIUR 07/2018, aprovada pela Portaria n° 105 de 14
de agosto de 2018.

 

Tabela de usos admitidos e diretrizes para a Zona B previstos na DIUR 07/2018

Figura 06: Tabela de usos admi dos e diretrizes para a Zona B previstos na DIUR
07/2018

Tabela de parâmetros de ocupação e uso do solo previstos na DIUR 07/2018.

Figura 07: Tabela V de Parâmetros de ocupação do solo dos lotes.

 

Sistema viário, incide sobre a área em questão o sistema viário estruturante previsto
para a Região Sul/Sudoeste (DF-140) estabelecido na DIUR 07/2018.
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Figura 08: Mapa do Sistema Viário Estruturante.

 

Diretrizes Urbanís cas Específicas para o Parcelamento Urbano do Solo Maria do
Socorro – DIUPE 12/2018

Em complementação às diretrizes de planejamento urbano constantes do PDOT/2009, a
DIUR 07/2018 e legislação ambiental pertinente, foram emitidas as Diretrizes e a gleba:

“...deverá considerar o sisteUrbanís cas Específicas para o parcelamento urbano do
solo Maria do Socorro – DIUPE 12/2018.

As diretrizes esclarecem quma viário proposto nos projetos de glebas vizinhas aprovados
ou que possuam pedido de parcelamento do solo protocolado...” com o fim de “... compa bilizar os
projetos do sistema viário e [...] manter a concordância do traçado viário”. Por fim, afirma que o
“... desenho é indica vo e poderá sofrer ajustes na elaboração do Projeto de Urbanismo desde que
garantida sua continuidade”.

As DIUPE 12/2018 definiram para o parcelamento o seguinte traçado viário
complementar à DIUR 07/2018:

Figura 09: Interferência do sistema viário com a gleba.

Quanto às áreas públicas, a DIUPE 12/2018 define a previsão do quan ta vo mínimo de
16,5% - des nado à criação de Equipamento Público Comunitário - EPC, Equipamento Público Urbano -
EPU e Espaço Livre de Uso Público - ELUP, não sendo computadas as áreas des nadas ao sistema
viário.

Figura 10: Anexo V. Tabela de percentuais mínimos de áreas públicas

 

DA PROPOSTA

Usos e Atividades
 

O parcelamento do solo urbano Maria do Socorro – MDE 016/20 propõe a criação de 15
unidades imobiliárias, assim distribuídas, conforme categorias de usos definidas na Lei de Uso e
Ocupação do Solo - LUOS:
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3 lotes de Uso Residencial Exclusivo 2 – RE 2, na categoria habitação
mul familiar (casas – Projeto Urbanís co com Diretrizes Especiais – PDEU, Lei n.º 710/2005),
com áreas variando de 33.585,33 m² a 34.027,00m², somando 101.295,81m²;

9 lotes de Uso Comercial, Prestação de Serviço, Ins tucional e Industrial,
subcategoria 1, sendo proibido o uso residencial – CSII 2, cada um com área de 558,00m²,
perfazendo 5.022,00m²;

1 lote de uso Institucional – INST, com áreas de 2.000,00m²;

2 lotes de uso Ins tucional Equipamento Público – INST EP, com áreas de
6.042,22m² (EPC) e 5.117,88m² (EPU), resultando em uma área de 11.160,10m²

Também são previstos três Espaços Livres de Uso Público – ELUP que totalizam uma
área de 21.039,62m² des nados a implantação de equipamentos de lazer e áreas verdes. Além disso,
o projeto prevê um total de 4.501,57m² de Áreas Verdes Públicas, conforme previsto no MDE-RP
047/08, que, somadas ao ELUP, correspondem a 15,26% da poligonal do projeto.

Figura 11: Mapa de usos. Fonte: Memorial Jus fica vo do parcelamento do solo urbano
Maria do Socorro.

 

O Quadro Síntese de Unidades Imobiliárias e Áreas Públicas - onde constam as áreas a
serem des nadas a Equipamentos Públicos Comunitários (EPC), Equipamentos Públicos Urbanos (EPU)
e Espaços Livres de Uso Público (ELUP); Quadro de área dos lotes des nados ao Condomínio
Urbanís co – PDEU; Quadro de Permeabilidade e seus respec vos percentuais de ocupação em
relação à poligonal do projeto; e o sistema viário apresentado no Memorial Descritivo MDE 016/20.
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O MDE-RP 047/08, em seu item 9.1, subitem “e”, estabelece que os parcelamentos
deverão respeitar a permeabilidade mínima de 40% para os lotes, condicionante esta reiterada na
Licença de Instalação – LI nº 06/2018 em sua condicionante nº 14.

Sistema Viário

Proposta para o sistema viário do parcelamento Maria do Socorro:
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Figura 12 - Mapa da hierarquia viária proposta no MDE 016/20

 

O projeto do sistema viário do parcelamento prevê 04 (quatro) vias coletoras assim
distribuídas:

Via coletora 1: Classificada como via parque, localizada à norte e oeste da gleba;

Via coletora 2: Classificada como via de circulação de vizinhança, localizada ao
sul da gleba;

Via coletora 3: está localizada ao centro da gleba, sendo essa a via principal de
acesso aos condomínios urbanísticos;

Via coletora 4: está localizada à leste da gleba, e faz divisa com o Condomínio
Jardim Atlântico Sul;

São previstas ainda as vias locais, sendo as Vias Locais 1 as que ficarão internas aos
condomínios e a Via Local 2 que ficará entre os Condomínios Urbanísticos lote 01 e lote 2.

Cabe destacar que o projeto prevê a implantação de ciclovias ao longo de toda a
extensão das principais vias do parcelamento.

                           Densidade

O parcelamento consubstanciando no Projeto Urbanís co URB 016/2020 tem área de
16ha 73a 23ca. Considerando a densidade de 39 hab/ha estabelecida no MDE-RP 047/08 para o Setor
Habitacional Tororó e aplicando-se o índice de 3,3 moradores por domicílio (Fonte: PDAD/CODEPLAN
2015) obtém-se os seguintes dados:

Para fins de controle da densidade permi da pelo PDOT/2009 e pelo MDE-RP 047/08, o
MDE 016/20 estabeleceu o número máximo de unidades imobiliárias residenciais por lote, a par r dos
cálculos apresentados anteriormente, a ser considerado no ato de aprovação dos projetos de
arquitetura. Diante disto, para o parcelamento do solo Maria do Socorro definido no Memorial
Descri vo – MDE 016/20, a aplicação da densidade para previsão habitacional e domiciliar está
descrita a seguir:

Parâmetros de Uso e Ocupação do solo

Os parâmetros de uso e ocupação do solo do projeto de urbanismo estão definidos na
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Norma de Uso e Gabarito – NGB 016/20, na Planilha de Parâmetros de Ocupação do SOLO reproduzida
a seguir, conforme estabelecido pelo art. 43 da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS.

 

CONSULTAS AOS ÓRGÃOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Foram realizadas consultas junto aos órgãos e concessionárias de serviços públicos do
Distrito Federal para verificação quanto à possibilidade de atendimento e/ou interferências em redes
projetadas e/ou instaladas para a área do parcelamento Maria do Socorro. Seguem as manifestações:

 

TERRACAP

Despacho nº 0895/2019 – NUANF da TERRACAP de 29 de maio de 2019 (SEI 23013349),
informa que Gleba está inserida no imóvel Santa Bárbara em terras não pertencentes ao patrimônio da
TERRACAP.

CAESB:

Carta SEI-GDF n.º 179/2019 - CAESB de 19 de agosto de 2019 (SEI 26890712).
Encaminha o Termo de Viabilidade de Atendimento – EPR – 19/033 (SEI 26858658), e informa que:

Com relação ao Abastecimento de Água, “...Não há sistema implantado ou
projetado, [sendo viável] o atendimento do empreendimento com sistema e abastecimento e
água da Caesb somente após o início de operação do Sistema Produtor do Paranoá Sul, cujos
projetos encontram-se em fase de desenvolvimento” e complementa que “para viabilizar o
atendimento anterior, será necessário que o empreendedor opte por solução independente de
abastecimento, com sistema de poços tubulares profundos”.

Quanto ao esgotamento sanitário, “Não há sistema de esgotamento sanitário
implantado ou projetado para atendimento do empreendimento”. Esclarece que “ para viabilizar
o atendimento, será necessário que o empreendedor opte por solução independente de
esgotamento sanitário...”

Como alterna va a CAESB informa que poderá o parcelamento, inicialmente, ser
atendido por meio de fossas sép cas e sumidouros esclarecendo que “Visando menores
interferências ao urbanismo do condomínio, o empreendedor poderá optar por implantar o
sistema condominial conduzindo o efluente a um tanque sép co cole vo localizado no próprio
perímetro do empreendimento”

 

Soluções adotadas para o parcelamento Maria do Socorro - MDE 016/2020:

Abastecimento de água: a viabilidade de atendimento ocorrerá por meio de captação
subterrânea (poço tubular profundo), outorgado pela ADASA nos termos da Outorga Prévia SEI-GDF n°
189/2019 – ADASA/SHR/COUT (36188907) descrita a seguir.

Esgotamento sanitário: “o sistema de esgotamento sanitário será atendido por meio de
fossas sép cas e sumidouros, conforme o estabelecido pelas normas técnicas brasileiras: NBR 7229
Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sép cos, de setembro de 1993 e NBR 13969
Tanques sép cos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos -
Projeto, construção e operação.”

ADASA:

Outorga Prévia SEI-GDF n° 189/2019 – ADASA/SHR/COUT, de 02 de agosto de 2019
(SEI 36188907) publicada no DODF n° 149, de 08 de agosto de 2019 (SEI 36188987), reserva o direito
de uso de água subterrânea a Maria do Socorro Coimbra Castelo Branco Vasconcelos, mediante a
perfuração de 02 (dois) poços tubulares, para fim de abastecimento humano.

NOVACAP:

Despacho SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU de 07 de novembro de 2018 (SEI 14810228).
Informa que “não existe interferência de rede pública de águas pluviais implantadas ou
projetadas [...] Quanto à possibilidade de atendimento, [informa] ser necessária a elaboração de um
projeto de drenagem especifico para o local, inclusive lançamento final [Por fim, esclarece que] da

Relatório 3 (38091665)         SEI 00390-00001273/2018-44 / pg. 11



projeto de drenagem especifico para o local, inclusive lançamento final [Por fim, esclarece que] da
elaboração do projeto de drenagem  [...] deverá ser u lizada estrutura de amortecimento de vazão,
dentro da poligonal do parcelamento em questão, [e em relação ao] projeto de urbanismo [...] deverá
 ser reservada área para instalação dessa estrutura”.

CEB:

Carta SEI-GDF n.º 802/2018 - CEB-D/DD/DC/GCAC de 12 de novembro de 2018
(SEI 14977873). Informa que há viabilidade de atendimento ao parcelamento, desde que sejam
atendidas condições de fornecimento a serem definidas em estudo técnico que será elaborado após
formalização de pedido por parte do interessado

Laudo nº 557/2018 de 09 de novembro de 2018 (SEI 14938491). Informa que há
interferência de rede aérea.

 

Solução adotada para o parcelamento Maria do Socorro – MDE 016/2020:

A interferência de rede identificada será remanejada

SLU:

Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR – 08 de novembro de 2018 (SEI 14865356).
Informa que:

O SLU já realiza serviços de coleta de resíduos sólidos na região do Setor
Habitacional Tororó, em Santa Maria e afirma sobre a viabilidade de atendimento ao presente
parcelamento tendo em vista que ele não irá gerar impacto significa vo quanto a capacidade de
realização de seus serviços;

O gerador deverá providenciar por meios próprios recipientes necessários ao
acondicionamento dos resíduos gerados, observando as caracterís cas dos resíduos e seus
quantitativos;

Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DITEC de 23 de novembro de 2018 (SEI 15492276).
Informa que:

Por se tratar de projeto de habitação, a coleta e transporte dos resíduos sólidos
urbanos [...] deverão se limitar ao favorecimento da realização con nua das coletas
convencional e sele va em vias e logradouros públicos [...] não impedindo a manobra dos
caminhões compactadores.

Os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverão ser armazenados dentro dos
estabelecimentos geradores, cabendo a ele a separação e armazenamento provisório do lixo
gerado.

Já está em operação o Aterro Sanitário de Brasília – ASB, localizado na ADE
Samambaia as margens da DF 180 em Samambaia/DF, e ainda, o SLU está realizando parceria
com as Administrações Regionais para implantação de Pontos de Entrega Voluntária – PEV para
recebimento de até 1m³ de resíduos sólidos da construção civil em diversas localidades do
Distrito Federal;

DER

Despacho SEI-GDF DER-DF/SUTEC/DIREP/GEPRO/NPRAG de 08 de novembro de 2018
(SEI 14882517). Informa que “...foi constatado que a gleba em questão não interfere em nenhuma
faixa de domínio das rodovias do SRDF...”

Despacho SEI-GDF DER-DF/DG/SUOPER/DIDOM de 13 de novembro de 2018
(SEI 15045630). Informa que segundo a Diretoria de faixa de Domínio “...não há pendências quanto aos
limites da faixa de domínio e da área ‘non edificandi’

CONCLUSÃO:

                       Diante do exposto consideramos que o Projeto de Urbanismo do parcelamento do solo
Maria do Socorro, consubstanciado na URB 016/20, MDE 016/20 e NGB 016/20, atendeu às diretrizes
e parâmetros estabelecidos na Lei Complementar nº 803/2009 que trata do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial - PDOT/2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012; à Lei
Complementar 710/2005; ao Memorial Descri vo de Regularização do Setor Habitacional Tororó –
MDE-RP 047/08; às Diretrizes Urbanís cas para a Região Sul/Sudeste (DF-140) – DIUR 07/2018; às
Diretrizes Urbanís cas Específicas para o parcelamento Maria do Socorro – DIUPE 12/2018 e demais
legislações urbanís cas per nentes, possui Licença ambiental de Instalação nº06/2018, obteve
manifestações de viabilidade das concessionárias de serviços públicos, estando assim apto a ser
apreciado por esse CONPLAN.
 

VOTO:

Pelas Razões expedidas neste relatório, votamos no sen do de que seja aprovado o
Projeto de Urbanismo de Parcelamento do Solo denominado: Maria do Socorro, Processo nº 00390-
00001274/2018-99, a ser implantado no Setor Habitacional Tororó, Região Administra va do
Jardim Botânico-RAXXVII, consubstanciado no URB 016/20, MDE 016/20 e NGB 016/20, por atender
às normas vigentes e aos estudos realizados.

 

Brasília, 2 de abril de 2020

 

Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima
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