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PREÂMBULO

Conforme dispõem os ar gos 218 e 219 do PDOT da Lei Complementar n.º 803, de 25
de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar n.º 854, de 15 de outubro de 2012 – e nas
atribuições e competências con das na Portaria n° 75, de 14 de outubro de 2014, que publica o
regimento interno do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, o
presente processo foi encaminhado ao CONPLAN para apreciação do projeto de ajuste de locação dos
Lotes SCLS  205 - Lote 35 e SCLS 206 - Lote 35 - URB 072/2018, Asa Sul, Região Administra va Plano
Piloto RA I, inserido em Macrozona Urbana, Zona Urbana do Conjunto Tombado conforme PDOT/DF.

 

1. INTRODUÇÃO

Trata de encaminhamento ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal (CONPLAN), para  apreciação do projeto de remanejamento dos lotes situados no SCLS
206, Lote 35 e SCLS 205, Lote 35, na Região Administra va do Plano Piloto – RA I (figura 1)
, consubstanciado no Projeto de Parcelamento do Solo – URB 072/2018 (38545736), no Memorial
Descri vo – MDE 072/2018 (38545553); e em atendimento a Lei nº 6.134, de 16 de abril de 2018 que
altera a Lei nº 4.164, de 26 de junho de 2008, que dispõe sobre a adequação de projetos de
parcelamento nos casos que especifica e dá outras providências, entre eles quando a implantação dos
lotes registrados em cartório está prejudicada pela implantação de via de circulação.
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Figura 1 – Posicionamento atual dos lotes. Fonte: Geoportal

Consta no Memorial Descri vo MDE 072/2018 (38545553) a informação a respeito
do Processo 00020-00018989/2017-90, em que "a Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio
Urbanís co e Imobiliário e Saúde – PROMAI, inquire sobre as providências recomendadas por aquela
Especializada quanto à aprovação do projeto de arquitetura do empreendimento situado no SCLS 206,
Lote 35 e informa a sentença proferida nos autos judiciais do Processo nº 0706796-87.2016.8.07.0016
na qual condena o Distrito Federal a proferir decisão sobre o pedido formulado pela parte contrária. No
caso, a aprovação do projeto de arquitetura depende inclusive do remanejamento do referido
lote". Ressalta-se que não há processo judicial em relação ao SCLS 205 Lote 35, porém o projeto
também propõe seu remanejamento pelo mesmo mo vo de interferência com o sistema viário
implantado.

A área de projeto encontra-se na Macrozona Urbana, Zona Urbana do Conjunto
Tombado conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, revisado
pela Lei Complementar n 854, de 15 de outubro de 2012. Tratam-se de imóveis já alienados
(11857342):

- Cer dão de Ônus do imóvel 023376-5 (SCL/S QD 206 LT RUV) Registro no 1º Oficio de
Reg. de Imóveis - Matrícula 91515 – Adquirente Monder Jarjour.

- Cer dão de Ônus do imóvel 055973-3 (SCL/S QD 205 LT RUV) Registro no 1º Oficio de
Reg. de Imóveis - Matrícula 96420 – Doado à Dulce Helen Lim, Alice Suzan Lim e Suzi Ester Lim.

O Memorial Descritivo MDE 072/2018 (38545553) também apresenta que:

Os lotes em questão foram criados pela planta de parcelamento SCL AI-2,
elaborada em 1960. A  área total da Poligonal de Projeto é 2.667,24m² ou
0,26ha. Todos os lotes des nados a Restaurante Unidade de Vizinhança
localizados no Comércio Local Sul das Quadras 200 foram definidos com
base nessa única planta (SCL AI-2). Entretanto, esses lotes não foram
edificados imediatamente, e a implantação do sistema viário e das redes de
infraestrutura não respeitou os limites dos lotes, de forma que foram
constatadas interferências quando os proprietários pretenderam edificar.
A SEDUH vem promovendo o remanejamento dos lotes, com o obje vo de
resolver as interferências citadas.

Foi elaborado um estudo in tulado “Comerciais Locais Norte/Sul do Plano
Piloto de Brasília: Diretrizes para Gerenciamento”, que estabelece diretrizes
urbanísticas mínimas para o remanejamento, quais sejam:

         1. Afastamento mínimo de 3.00 metros da faixa non aedificandi das
superquadras, e

           2. Afastamento mínimo de 5.00 metros da marquise lateral dos blocos
comerciais.
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O referido estudo foi endossado pelo Ins tuto de Patrimônio Histórico e
Ar s co Nacional – IPHAN em 2000, conforme expresso no Parecer nº
040/00, de 10/04/2000, encaminhado por meio do O cio nº 314/00 –
GAB/IPHAN, de 16/05/2000. A Norma de Edificação e Gabarito - NGB 77/87
define os usos permi dos e demais parâmetros de ocupação para a planta
de parcelamento SCL AI-2.

 

A Nota Técnica N.º 4/2020 - SEDUH/COPROJ/DISOLO (38545798) informa que
o interessado solicitou o remanejamento a par r da No ficação de Exigência 841/2016 –
CAP/SEGETH, que comunica a necessidade de relocação - Processo 0429-000252/2016 (25885414),
em razão de terem sido verificadas interferências da locação original com o sistema viário
consolidado, com o sistema de circulação de pedestres e com redes de infraestrutura urbana. A nota
também informa que foi realizado levantamento topográfico cadastral planimétrico relacionado à
locação do sistema viário, blocos do comércio adjacente, árvores, postes e ciclovias existentes no
local (25885414).

 

2. ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO

Conforme dispõe o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE-DF,
ins tuído pela Lei Distrital nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019, a área do projeto de ajuste de locação
dos Lotes SCLS  205 - Lote 35 e SCLS 206 - Lote 35 - URB 072/2018 está inserida na Zona Ecológica-
Econômica de Dinamização Produ va com Equidade ZEEDPE, subdivida na Subzona de
Dinamização Produtiva com Equidade 4 – SZDPE 4.

A ZEEDPE é des nada a diversificar as bases produ vas do Distrito Federal com
inclusão socioeconômica compa vel com os riscos ecológicos e com os serviços ecossistêmicos e a
SZDPE 4 é des nada prioritariamente à promoção das a vidades N3 relacionadas à cultura e ao
turismo, compa veis com a preservação do Patrimônio Histórico Nacional e a proteção do Lago
Paranoá, resguardadas a quan dade e a qualidade das suas águas e seus usos múl plos, por meio do
controle da impermeabilização do solo e da proteção de nascentes e corpos hídricos (art. 13, IV).

Em atenção aos mapas disponibilizados em http://www.zee.df.gov.br/mapas/,
destacam-se:

Mapa 05 (Risco de Perda de Recarga de Aquífero): localiza-se em área de alto risco;

Mapa 06 (Risco de Perda de Solos por Erosão): localiza-se em área de baixo risco;

Mapa 07 (Risco de Contaminação de Subsolos): localiza-se em área de alto risco;

Mapa 08 (Risco de Perda de Cerrado Nativo): localiza-se em área de ausência de cerrado nativo;

Mapas 9A (Grau de Comprometimento da Vazão Outorgável para Retirada de Águas nos Rios):

1º trimestre: baixo risco;

2º trimestre: baixo risco;

3º trimestre: médio risco;

4º trimestre: baixo risco.

Mapa 9B (Grau de Comprome mento da Vazão Outorgável para Diluição de Carga Orgânica nos
Rios em Relação à Meta Final do Enquadramento): localiza-se em área de alto risco;

Mapas 9C (Grau de Comprome mento da Vazão Mínima Remanescente, Medida nos Pontos de
Controle):
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1º trimestre: médio risco;

2º trimestre: alto risco;

3º trimestre: alto risco;

4º trimestre: médio risco;

 

3. PROPOSIÇÃO

A proposta de relocação dos lotes 35 do SCLS 205 e do SCLS 206 foi elaborada
considerando o sistema viário, o sistema de circulação de pedestres e as redes das concessionárias
de serviços públicos existentes, de forma a minimizar as interferências com as redes e suas faixas de
servidão (Figura 2). Respeitou-se o afastamento da faixa non aedificandi das superquadras e da
marquise lateral dos blocos comerciais, conforme diretrizes con das no estudo “Comerciais Locais
Norte/Sul do Plano Piloto de Brasília: Diretrizes para Gerenciamento”, aprovado pelo Parecer nº
040/00 - IPHAN. As dimensões de ambos os lotes não foram alteradas, mantendo-se 16x20m com área
de 320m², cada. Os usos e normas de ocupação permanecem os mesmos definidos pela norma vigente
(NGB - 77/87). As calçadas e ciclovias existentes no entorno dos lotes foram preservadas para que
suas continuidades não fossem afetadas. (MDE 072/2018)

 

Figura 2 – Novo posicionamento dos lotes em relação às redes e suas faixas de servidão. Fonte: MDE 072/2018

 

 

4. HISTÓRICO DO PROCESSO

Histórico dos principais documentos inseridos no Processo 00390-00009364/2017-47:

VOLUME I

Memorando SEI-GDF n.º 8/2017 - SEGETH/COPROJ/DISOLO (1951576), de 21 de agosto de 2017:
Solicita que sejam encaminhadas as consultas à CAESB, CEB e NOVACAP.
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O cio SEI-GDF n.º 1/2017 - SEGETH/CAP/GIURB  (2030148), de 25 de agosto de 2017, e seu
Anexo (2030657): Solicita à CEB informações sobre as interferências com redes de energia
elétrica, existentes e/ou projetadas, bem como as respectivas faixas de servidão/domínio para a
área em estudo.

O cio SEI-GDF n.º 2/2017 - SEGETH/CAP/GIURB (2030935), de 25 de agosto de 2017: Solicita à
NOVACAP  informações sobre as redes e instalações existentes ou projetadas, bem como as
respec vas faixas de servidão/domínio das respec vas redes, para a área em
estudo, constatadas interferências, e solicita que seja indicada a cota de recobrimento
necessária da rede implantada em relação ao greide da via ou do terreno, bem como informe a
possibilidade de remanejamento da rede com seu custo e outros parâmetros operacionais,
julgados necessários.

O cio SEI-GDF n.º 3/2017 - SEGETH/CAP/GIURB (2031050), de 25 de agosto de 2017: Solicita à
CAESB informações sobre Redes e instalações existentes ou projetadas, bem como as
respec vas faixas de servidão/domínio das respec vas redes, para a área em
estudo, constatadas interferências, e solicita que seja indicada a cota de recobrimento
necessária da rede implantada em relação ao greide da via ou do terreno, bem como informe
possibilidade de remanejamento da rede com seu custo e outros parâmetros operacionais,
julgados necessários.

Despacho SISPROT n° 399059 – NOVACAP (3017546) e Anexos (3017635 e 3017739): Informa
que existe interferência de rede pública de águas pluviais, com a poligonal da área de projeto
de relocação. Ademais, informa que não é possível remanejamento da rede, e dá orientações
quanto à rede existente e à sua possibilidade de alteração de caminhamento para os lotes nas
quadras SCLS 205 e SCLS 206.

Carta CEB Interferência de Rede n° 02/2018 – GGACC/DC (4702301), de 15 de janeiro de 2018,
encaminhada com o Laudo Nº 458/2017 (PDF pág. 3), de 04 de dezembro de 2017, o qual
informa a existência de interferência com redes de energia elétrica nas quadras das áreas de
estudo.

Carta SEI-GDF n.º 2/2018 – CAESB/DE (8591709), de 29 de maio de 2018, e Anexo “Desenho
cadastro de redes” (8645946): Informa que as redes de abastecimento de água e coleta de
esgotos nas quadras das áreas de estudo veram seu posicionamento remanejado nos úl mos
anos, o que viabilizou o novo parcelamento de lotes propostos.

VOLUME II

Despacho SEI-GDF SEGETH/SUPLAN/COPROJ (9367566), de 19 de junho de 2018: À COARQ/CAP,
solicita que seja anexado ao processo o arquivo digital do projeto de arquitetura do lote 35 da
SCLS 206, objeto do Processo 141.000.668/1993, e solicita que informe se existe algum projeto
arquitetônico em análise para o lote 35 da SCLS 205.

Projeto de Arquitetura do lote 35 da SCLS 206 - Plantas: PL 01-08 (9852824), PL 02-08
(9852889),  PL 03-08 (9852993), PL 04-08 (9853059), PL 05-08 (9853127), PL 06-08 (9853195),
PL 07-08 (9853269), PL 08-08 (9853657).

Arquivos digitais (DWG) do projeto de arquitetura do lote 35 da SCLS 206: Projeto 01 – 1SS
(10402712), Projeto 02 – TER (10402756), Projeto 03 – 01P (10402782), Projeto 04 – COB
(10402813).

VOLUME III

Despacho SEGETH/CAP/COAD/GEDOC (10402998), de 19 de julho de 2018: À

Relatório 16 (40168813)         SEI 00390-00009364/2017-47 / pg. 5



SEGETH/COPROJ/DISOLO, informa que não foi localizado processo em trâmite nessa Central
para o lote 35 da SCLS 205.

Termo de Declaração Termo de Transação do Processo 030.006.539/90 (10571225).

Projeto URB 072/2018 (10571965).

O cio SEI-GDF Nº 64/2018 – SEGETH/SUPLAN (10627441), de 25 de julho de 2018: Encaminha à
NOVACAP/PRES/DU a proposta de projeto (DOC SEI 10571965), solicitando a definição do
projeto de remanejamento das redes, bem como a indicação do respectivo custo.

VOLUME IV

Planta Cadastro TERRACAP (18922717).

Planta Cadastro CAESB (18922796).

Planta Verificação em campo (18922993).

Certidão de Ônus (19740026) dos imóveis que constam no DOC SEI (11857342).

Despacho CAESB/DE/ESSE/ESET (20309928), de 01 de abril de 2019: Informa recadastramento
de redes de água e esgoto e encaminha, em anexo, os documentos:

Planta CADASTRO ÁGUA DWF (20352069);

Planta CADASTRO ESGOTO DWG (20367113);

Planta CADASTRO ÁGUA PDF (20367362);

Planta CADASTRO ESGOTO PDF (20367995).

VOLUME V

Carta N.º 117/2019 – CAESB/DE (22792849), de 23 de maio de 2019: Em resposta ao O cio n.º
3/2017 (2031050), encaminha o Despacho CAESB/DE/EPR/EPRI (22352032) com as informações
solicitadas.

O cio SEI-GDF Nº 221/2019 – SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT ( 26805649), de 16 de agosto de
2019: À CAESB, informa que, após ajustes do lote considerando a legislação e as orientações
das concessionárias, não foi possível evitar totalmente as interferências. Solicita, então,
pronunciamento da concessionária acerca da possibilidade de manter as interferências pontuais
com as bordas das faixas de servidão de cada concessionária.

O cio SEI-GDF Nº 222/2019 – SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT (26807070), de 16 de agosto de
2019: À CEB, informa que, após ajustes do lote considerando a legislação e as orientações das
concessionárias, não foi possível evitar totalmente as interferências. Solicita, então,
pronunciamento da concessionária acerca da possibilidade de manter as interferências pontuais
com as bordas das faixas de servidão de cada concessionária.

O cio SEI-GDF Nº 223/2019 – SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT (26808383), de 16 de agosto de
2019: À NOVACAP, informa que, após ajustes do lote considerando a legislação e as orientações
das concessionárias, não foi possível evitar totalmente as interferências. Solicita, então,
pronunciamento da concessionária acerca da possibilidade de manter as interferências pontuais
com as bordas das faixas de servidão de cada concessionária.

O cio SEI-GDF Nº 1030/2019 – NOVACAP/PRES/DU ( 27073908), de 22 de agosto de 2019:
Informa que para o lote 35 da SCLS 206, a interferência com a borda da faixa de servidão poderá
ser man da, desde que o limite da obra não ultrapasse a distância mínima de 1,85m da rede
existente.
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VOLUME VI

Laudo Técnico CEB-D/DD/DR/SGB (27475986) e seu Anexo “Croqui Cadastro CEB-D/PDF”
(27477902)

Carta SEI-GDF n.º 214/2019 – CAESB/DE (28755339), de 24 de setembro de 2019: Em resposta
ao O cio SEI – GDF Nº 221/2019 – SEDUH/SUPAR/UNLINF/COINT ( 26805649), encaminha o
Despacho SEI-GDF CAESB/DE/EPR/EPRI nº 28438984 com as informações da CAESB:

Despacho SEI-GDF CAESB/DE/EPR/EPRI (28438984): Considera viável o novo
reposicionamento dos lotes. Ademais, destaca que o parecer viável foi baseado apenas
em análise à projeção do lote, com a necessidade de solicitação de nova consulta de
interferência para outras análises.

O cio SEI-GDF Nº 272/2019 – SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT ( 29734936), de 11 de outubro de
2019: Em consideração ao Laudo Técnico CEB-D/DD/DR/SGB (27475986), reitera a solicitação
feita à CEB (26807070).

Laudo Técnico CEB-D/DD/DR/SGB (32084695), de 29 de novembro de 2019: Informa que não
consta interferência com rede elétrica existente.

Carta SEI-GDF N.º 1960/2019 – CEB-D/DD/DC/GCAC (32355401), de 04 de dezembro de 2019:
Encaminha o Laudo Técnico nº 32084695 em atenção ao Ofício 272 (29734936).

Memorial Descritivo MDE 072/2018 (38207450).

Projeto URB 072/2018 (38207665).

VOLUME VII

Memorial Descritivo MDE 072/2018 - assinado (38545553).

Projeto URB 072/2018 - assinada (38545736).

Nota Técnica N.º 4/2020 – SEDUH/COPROJ/DISOLO (38545798), de 13 de abril de 2020:
Relatório do projeto de remanejamento; e, encaminha o projeto de parcelamento do solo URB-
MDE 072/2018 (38545736 e 38545553).

Despacho SEDUH/SUPLAN (38773202) encaminha o processo com vistas ao Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN) para fins de apreciação do
projeto de remanejamento dos lotes situados no SCLS 206, Lote 35 e SCLS 205, Lote 35, na
Região Administrativa do Plano Piloto – RA I.

Pauta 171ª RO Conplan de 16/04_distribuição (38848180) consta na pauta, dentre outros
assuntos, a distribuição do presente processo.

Despacho SEDUH/GAB/ASCOL (38848453) encaminha para análise a demanda encaminhada
pela Subsecretaria de Polí cas e Planejamento Urbano - SUPLAN, conforme despacho 38773202,
e distribuída na 171ª Reunião Ordinária  realizada no dia 16 de abril de 2020 para relatoria. 

5. CONSULTAS AOS ÓRGÃOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Foram realizadas consultas às concessionárias de serviços públicos do Distrito Federal,
no âmbito do Processo SEI 00390-00009364/2017-47, quanto as interferências (CEB, CAESB e
NOVACAP) com redes existentes ou projetadas, faixas de servidão destas redes e seu custo de
remanejamento. 

Devido as respostas indicarem interferências apontando a necessidade de
remanejamento de algumas redes, o projeto relocou os lotes considerando o sistema viário e a largura
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mínima que deve ser reservada para o passeio público, conforme a legislação, bem como
considerando a faixa de servidão que deve ser preservada de ambos os lados das redes, indicada
pelas concessionárias, não sendo possível evitar totalmente as interferências. 

A Nota Técnica N.º 4/2020 – SEDUH/COPROJ/DISOLO (38545798), aborda que buscou-
se minimizar essas interferências, restando apenas alguns pontos do lote 35 da SCLS 206 que
encostam nas faixas de servidão de cada concessionária (CAESB, NOVACAP e CEB), sendo novamente
solicitado pronunciamento de cada uma delas, desta vez acerca da possibilidade de manter as
interferências pontuais/parciais com as bordas das faixas de servidão de cada concessionária,
evitando novos remanejamentos. 

Foi ainda solicitado à Central de Aprovação de Projetos - CAP o arquivo digital do
projeto de arquitetura do lote 35 da SCLS 206, objeto do Processo 141.000.668/1993, para verificação,
onde foi constatado no desenho "poço inglês" na área pública, contornando todo o perímetro do lote.
No entanto, considerando que a No ficação de Exigências de Aprovação nº 0786/2019, da Central de
Aprovação de Projetos – CAP, determina ao interessado cumprir diversas exigências ( 21357050), entre
elas o con do no item D-17 “re rar poço inglês da área pública visto que não há previsão legal para
esse po de ocupação”, o poço inglês não foi considerado na proposta de relocação do lote. (Nota
Técnica N.º 4/2020 – SEDUH/COPROJ/DISOLO  - 38545798)

Ressalta-se que processo foi encaminhado à TERRACAP para manifestar-se quanto à
responsabilidade pelos custos de remanejamento das redes de infraestrutura que interferem com a
área para qual se pretende deslocar os imóveis em questão. 

Abaixo constam as respostas extraídas do MDE 072/2018 (38207450) e da Nota Técnica
N.º 4/2020 – SEDUH/COPROJ/DISOLO (38545798):

4.1 CAESB

Por meio da CARTA SEI N° 2/2018 – DE/CAESB, a CAESB informa que quanto às
interferências com as redes existentes, as redes na localidade veram seu posicionamento
remanejado nos últimos anos, viabilizando, dessa forma, a nova locação de lotes proposta. 

Pelo croqui apresentado, verificou-se que os lotes não interferem com as faixas de
servidão das redes de Distribuição de Água de Ferro Fundido 100mm e Adutora de Água de Ferro
Fundido 250mm. Entretanto, verificou-se que o Lote 35 da Quadra 206 interfere com a Faixa de
Servidão do Interceptor de Esgoto de Concreto Armado 700mm. Considerou-se tecnicamente viável o
novo reposicionamento dos lotes, ainda que a projeção do Lote 35 da Quadra 206 interfira
parcialmente com a faixa de servidão do Interceptor de Esgoto de Concreto Armado 700mm. No
entanto, o parecer viável foi baseado apenas em análise à projeção do lote, sem considerar avanço de
subsolo, rampas, muro de contenção ou escavação. Caso os projetos arquitetônicos contemplem
avanço de subsolo, rampas ou escavações além dos limites do lote, será necessário solicitar nova
consulta de interferência (Despacho SEIGDF CAESB/DE/EPR/EPRI 28438984). 

O Despacho SEI-GDF CAESB/DE/EPR/EPRI 28438984, considerou tecnicamente viável o
novo reposicionamento dos lotes, ainda que a projeção do Lote 35 da Quadra 206 interfira
parcialmente com a faixa de servidão.

 

4.2 NOVACAP

Foi consultada por meio do O cio SEI 02/2017 – GIURB/CAP/SEGETH, em resposta,
informou que existe interferência de rede pública de águas pluviais, com a poligonal da área de
projeto de relocação dos dois lotes no SCLS Quadra 206, lote 35, e SCLS Quadra 205, lote 35, conforme
indicado no croqui anexo, que não pode ser remanejada, tendo em vista que a interferência se deu
com trechos de rede que recebem as redes de drenagem existente dos estacionamentos, em ambos os
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casos. No caso da rede existente da SCLS 205 deverá ser deixada uma faixa não edificável de 6,00 m,
sendo 3,00 m para cada lado a par r do eixo da rede de 400 mm. Quanto à da SCLS 206, poderá ser
verificado a possibilidade de alteração de caminhamento, mas não a remoção da rede. Mesmo com a
relocação deverá ser deixada uma faixa não edificável de 6,00 m, sendo 3,00 m para cada lado a par r
do eixo da rede de 400 mm. Para o lote 35 da SCLS 206, em que o seu limite adentra 1,15 m da faixa
de servidão, poderá ser man do, desde de que o limite da obra não ultrapasse a distância mínima de
1,85m da rede existente. Recomenda ainda que, para a escavação de subsolo, caso projetado, deverão
ser tomadas as devidas proteções para garan r a estabilidade da rede existente (Despacho SEIGDF
NOVACAP/PRES/DU 27039238).

A NOVACAP levantou a questão acerca de quem é a responsabilidade pelo custo do
remanejamento dessas redes, inclusive pelo custo de elaboração do projeto de remanejamento,
considerando que quando da venda/transação dos lotes era de conhecimento do adquirente a
existência de obstáculos sicos, superficiais ou não, que impediam a imediata edificação, conforme
mencionado no Termo de Transação do Processo 030.006.539/90 ( 10571225). No entanto, o Termo
não menciona o Lote RUV da SCLS 206.

 

4.3 TERRACAP

Sobre os custos de remanejamento das redes de infraestrutura que interferem com a
área para qual se pretende deslocar os imóveis em questão, o Despacho da DITEC/GEREN (11988177)
informa que a TERRACAP, por força de sentença rela va à Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e
Danos nº 12.276/94, efetuou o remanejamento de todas as redes de infraestrutura que interferiam
com o local atualmente registrado para o Lote RUV da SCLS 206. 

 

4.4 CEB  

A CEB não se opõe à relocação dos lotes. Elencam-se, mais uma vez, os condicionantes
para escavações e obras próximas às redes (Laudo Técnico SEIGDF - CEB-D/DD/DR/SGB 32084695).

A Carta nº 02/2018 – GCAC/DC - informa que na SCLS quadra 205 lote 35 há
interferências com a rede subterrânea, enquanto na SCLS quadra 206 lote 35 há interferência com a
rede de iluminação pública. Informa sobre os cuidados que devem ser tomados com as redes em
escavações próximas a elas. Existem, ainda, Linhas de Distribuição Aéreas (138kV, 69 kV e 34kV) nas
proximidades da poligonal de projeto.

 

Ressalta-se que não foram feitas consultas às concessionárias de telefonia sobre
ocupação de redes em área pública em função da diversidade empresas que prestam este po de
serviço, tendo como base o estabelecido nos ar gos 40 e 41 do Decreto nº 33.974, de 06 de novembro
de 2012.

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o o projeto relocou os lotes considerando o sistema viário e a largura
mínima que deve ser reservada para o passeio público, conforme a legislação, bem como
considerando a faixa de servidão que deve ser preservada de ambos os lados das redes, indicada
pelas concessionárias, mas que não foi possível evitar totalmente as interferências.

Considerando que o lote 35 SCLS 206 foi ajustado em relação ao sistema viário
implantado, às redes de infraestrutura, ao projeto de arquitetura em aprovação e que em atenção ao
SCLS 205 Lote 35 o projeto urbanístico propõe seu remanejamento pelo mesmo motivo de interferência
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com o sistema viário implantado.

Considerando que o projeto URB-MDE 072/2018 (38545736 e 38545553) não altera a
área dos lotes, nem suas confrontações e que os usos e demais parâmetros urbanís cos ficam
man dos conforme a norma vigente Norma de Edificação e Gabarito - NGB 77/87, estando apto
a aprovação para posteriormente ser publicado o decreto governamental constando a alteração
das coordenadas ou cotas de amarração no cartório de registro de imóveis, conforme indica a Nota
Técnica 4 (38545798).

Considerando que quanto as questões ambientais, por se tratar de loteamento
registrado anteriormente à exigência de licenciamento ambiental, os interessados deverão consultar o
órgão ambiental para definição da necessidade e modalidade de licenciamento ambiental. Dentre as
questões, destaca-se a caracterização da vegetação da área, na qual será analisado a necessidade de
Autorização de Supressão - ASV ou Comunicação de Corte, conforme dispõe o Decreto Distrital
39.469/2018 que trata sobre a autorização de supressão de vegetação na va, a compensação
florestal, o manejo da arborização urbana em áreas verdes públicas e privadas e a declaração de
imunidade ao corte de indivíduos arbóreos situados no âmbito do Distrito Federal e na Instrução
Norma va do Brasília Ambiental nº 231/2018, que dispõe sobre padrões e procedimentos no IBRAM
para análise e emissão de Autorização para Supressão de Vegetação.

Considerando que o Art. 1º da Lei Distrital nº 6.269/2019 (ZEE-DF), dispõe:

Fica ins tuído o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal -
ZEE-DF, instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial,
cujas diretrizes e critérios passam a orientar as polí cas públicas distritais
voltadas ao desenvolvimento socioeconômico sustentável e à melhoria da
qualidade de vida da população, em cumprimento à Lei Orgânica do
Distrito Federal, segundo o disposto no art. 279 e no art. 26 do Ato das
Disposições Transitórias, e em observância ao disposto no art. 4º, III, c, da
Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Parágrafo único. O ZEE-DF é um zoneamento de riscos, tanto ecológicos
quanto socioeconômicos, a ser obrigatoriamente considerado para a
definição de zoneamentos de usos, no âmbito do planejamento e gestão
territorial. (grifo nosso)

 Sugere-se que as diretrizes dispostas no ZEE-DF também sejam consideradas durante a
elaboração dos memoriais descritivos e projetos arquitetônicos.

 

7. VOTO

Diante do exposto, nos termos propostos pela Nota Técnica N.º 4/2020 -
 SEDUH/COPROJ/DISOLO (38545798) e tendo como referência a documentação apensada ao
processo 00390-00009364/2017-47 e, considerando que quanto aos trâmites ambientais o órgão
ambiental deverá ser consultado, encaminho voto pela aprovação do projeto de ajuste de locação dos
Lotes SCLS  205 - Lote 35 e SCLS 206 - Lote 35,  Asa Sul, Região Administra va Plano Piloto RA I,
consubstanciado no Projeto de Parcelamento do Solo – URB 072/2018 (38545736) e no Memorial
Descri vo – MDE 072/2018 (38545553); em atendimento a Lei nº 6.134, de 16 de abril de 2018, uma
vez que este projeto se compromete a atender às diretrizes e parâmetros estabelecidos nas
legislações per nentes e, atendida a recomendação realizada na 172ª Reunião Ordinária CONPLAN
que, considerando o princípio da Economicidade e considerando os altos custos de ações corre vas:
QUE o DF envide esforços prioritários para ampliar a ação do SITURB, com vistas a assegurar de fato o
monitoramento da implantação dos sistemas e redes públicos, alinhado às normas e decisões do
CONPLAN, de forma a assegurar a gestão pública robusta e sustentável, orientada a resultados e
baseada em evidências.
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Documento assinado eletronicamente por MARIA SILVIA ROSSI - Matr. 0273583-7,
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do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS - Matr. 1695059-
3, Presidente do Brasília Ambiental-Interino(a), em 19/05/2020, às 14:07, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS - Matr.
1689525-8, Diretor(a) de Licenciamento II, em 19/05/2020, às 14:10, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40168813 código CRC= 26B1DA8E.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF

 

00390-00009364/2017-47 Doc. SEI/GDF 40168813

Relatório 16 (40168813)         SEI 00390-00009364/2017-47 / pg. 11


	Relatório 16 (40168813)

