
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO COMANDANTE GERAL
POLíCN MITITAR
DISTRITO FEDERAL

OFÍ I
INo + /2019-GAB

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Ao tempo em que o cumprimento e considerando o decreto GDF n' 37.321 de 06 de maio

de2016, o qual confere ao BPTur o Policiamento Turístico em todo o Distrito Federal, bem como o

policiamento no espelho d'água do Lago Paranoá e:

l. Considerando que o policiamento turístico é executado através da intensificação do

policiamento nos atrativos turísticos e em nos locais onde haja fluxo de turistas, ainda que efêmero,

em todo o Distrito Federal.

2. Considerando que além do reforço de policiamento nas áreas de interesse dos turistas

que visitam acapital federal compete ao BPTur o policiamento em todo o espelho d'átgua do Lago

Paranoá através da Companhia de Operações Lacustres;

3. Considerando que a Companhia de Operações Lacustres executa o policiamento de toda

extensão do Lago Paranoá e, que em sua orla possui marinas, clubes, shoppings, parques ecológicos

e várias áreas abertas para o uso de banhistas e esportes náuticos que resultam num grande número

de pessoas que buscam olazer;

4. Considerando que a frota náutica do DF é a terceira maior do Brasil e esta grande

movimentação exige intenso policiamento preventivo para evitar o cometimento de crimes e

contravenções penais (perturbação do sossego alheio, conduzir embarcagões pondo em perigo a

segurança alheia, porte de drogas, etc.);

Brasília-DF, 18 de junho de 2018

Excelentíssimo Senhor,
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida.
Chefe da Casa Civil/GDF.
Brasília -DF.
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5. Considerando que o policiamento Lacustre executa o combate à pesca ilegal e demais

crimes ambientais na área do Lago Paranoá, além de apoiar os órgãos responsáveis pelo pela

fiscalização de captação irregular de água;

6. Considerando o que determina o n" 37.860, de 16 de dezembro de 2016, que instituiu o

"Plano Orla Livre", destinado aapoiar projetos de recuperação ambiental da orla do Lago Paranoá e

torná-la acessível aos cidadãos de Brasília e aos turistas, alavancando o desenvolvimento

sustentável de suas potencialidades;

7. Considerando que a implementação do projeto Orla Livre incrementou a quantidade de

usuáriosdo Lago Paranoâ e que as obras da"PraiaNorte", parte integrante do projeto Orla Livre,

localizada na quadra ML 05 do Lago Norte encontra-se em andamento e que devem ser concluídas

ainda no segundo semestre desse ano, o que deve incrementar o movimento de moradores e turistas

na região;

8. Considerando o projeto de construção da Marina PMDF, ora sendo desenvolvido pela

SEGETH, no lote destinado à Polícia Militar do Distrito Federal situado na quadra ML 07108, Área

Especial0l;

9. E por fim, considerando que, conforme hgura no 01, apenas uma fração da

Especial da quadra ML 07108 está delimitada como lote da PMDF; )
Figura 01:
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Solicito os bons préstimos dessa Casa Civil do Distrito Federal no sentido de solicitar a

destinação da ârea total do referido lote para a Polícia Militar do Distrito Federal, conforme

delimitado na figura no 02, para que possa atender plenamente as necessidades do projeto da

construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da Polícia Militar), ora em

desenvolvimento na SESGETH.

Figura 02:

Marcos Antônio deO - cEL QOPM
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete

 

Ofício SEI-GDF n.º 1040/2018 - CACI/GAB Brasília-DF, 20 de junho de 2018

ASSUNTO: Ofício nº 411/2018 - GAB

 

Senhora Chefe de Gabinete,

Reporto-me ao O cio nº 411/2018 - GAB (9404289), oriundo da Polícia Militar do
Distrito Federal, pelo qual solicita a des nação da área total do lote situado na quadra ML 07/08, Área
Especial 01, para construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da Polícia
Militar).

Com vistas a subsidiar manifestação do Secretário desta pasta, solicito informações,
constantes no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat, acerca da propriedade da referida área.  

 

Atenciosamente,

 

 

GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU

Chefe de Gabinete

A Sua Senhoria a Senhora

TELMA DE CASTRO

Chefe de Gabinete

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

NESTA

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU -
Matr.1671665-5, Chefe de Gabinete, em 21/06/2018, às 19:03, 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= 9412082 código CRC= 3A152CD9.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar, Sala P48 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

61 3961 1645
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete do Secretário

Despacho SEI-GDF  SEF/GAB Brasília-DF, 22 de junho de 2018

 
À
COPAT
 
Solicitando atendimento ao Ofício nº 1040/2018-CACI/GAB (9412082) através deste Gabinete.
 
Atenciosamente,
 
Telma de Castro
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por TELMA DE CASTRO - Matr.0267696-6, Chefe de
Gabinete, em 22/06/2018, às 15:37, 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= 9487549 código CRC= 67B11FBF.

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

Setor Bancário Norte, Ed. Va le do Rio Doce, 13º andar. - Ba i rro ASA NORTE - CEP 70040-909 - DF
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

1PáginaSistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Data da Impressão: 22/06/2018

Relatório de Dados Gerais - Imóvel

Policia Militar do Distrito Federal - 036.00.00.00.00.00

2560/99 SML, EQ. ML 07/08, AE 01 Lago Norte

ENDEREÇO CIDADE VALOR R$Situação

Terreno

TIPOTEI

80.000,00Incorporado

TERRENO(S)

99001

61 08 NE31/12/2004

Vago Pelotão Lacustre 2.278,64

MAT: 75.168 2º OF UG:

GT:

EL.: SD: NE:

PR:
OC: DS:

DI: VR:

MT:

80.000,00

00000-0000000000/0000-00

Totalização por Órgão: 80.000,00 Valor TotalQtd. de Registros: 1 

Total de Registros no Relatório: 1  Valor Total 80.000,00

Este Relatório foi emitido pelo SisGepat (Sistema Geral do Patrimônio), segundo normas e padrões estabelecidos pelo Departamento Geral de Patrimônio

Legenda: DC: Descrição - OC: Ocupação - MAT: Matrícula - CD: Código - DM: Data de Medição - EL: Elemento de Despesa - SD: Subitem  de Despesa - ER: Estado de Regularização
  PR: Processo - NE: Nota de Empenho - GT: Gestão - DI: Data de Incorporação - VR: Valor - DS: Destinação - MT: Metragem - LI: Local de Incorporação - DB: Data da Baixa
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Contabilidade

Coordenação Geral de Patrimônio

Despacho SEI-GDF  SEF/SUCON/COPAT Brasília-DF, 22 de junho de 2018

SEF/GAB,

 

Em atendimento ao atendimento ao O cio nº 1040/2018-CACI/GAB (9412082) temos a
informar que o imóvel em questão é de propriedade do Distrito Federal e está uso responsabilidade e
guarda da Polícia Militar do Distrito Federal conforme relatório acostado (9494157).

Esclarecemos, embora não solicitado, que imóvel registrado sob o TEI nº 2560/99 no
SisGepat tem a área de 2278,64, logo, a des nação da área total do referido lote para a Polícia Militar
do Distrito Federal ocorreu em 31/12/2004. O que a Polícia Militar do Distrito Federal pretende
conforme figura no 02 (9402892) s.m.j., é ocupar a área pública lindeira ao lote.

 

Atenciosamente,

 

ERASMO SILVA

Coordenador Geral de Patrimônio

 

HELVIO FERREIRA

Subsecretário

Documento assinado eletronicamente por ERASMO SILVA - Matr.0188939-7, Coordenador(a)
Geral de Patrimônio, em 22/06/2018, às 17:04, 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 HELVIO FERREIRA - Matr.0269950-8,
Subsecretário(a) de Contabilidade do Distrito Federal, em 22/06/2018, às 17:06, 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= 9495210 código CRC= FA31461A.

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

PARQUE CIDADE CORPORATE, SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9, LOTE C, BLOCO B, 8º ANDAR - Ba i rro ASA SUL - CEP - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete do Secretário

 

Ofício SEI-GDF n.º 911/2018 - SEF/GAB Brasília-DF, 22 de junho de 2018

Senhor Chefe de Gabinete,

 

Em atendimento à solicitação expressa no O cio nº 1040/2018-CACI/GAB (9412082),
informo que, em consulta à Coordenação Geral de Patrimônio da Subsecretaria de Contabilidade desta
Pasta - SEF/SUCON/COPAT, verificou-se que a área total do lote situado na quadra ML 07/08, Área

Especial 01, Setor de Mansões do Lago - SML, Lago Norte, nesta Capital, dimensionada em 2278,64m2,
já foi des nada à Polícia Militar do Distrito Federal para construção da sede da Companhia de
Operações Lacustres (Marina da Polícia Militar), conforme se verifica na Certidão anexa (9494278).

Em sua análise, a COPAT/SUCON infere que a pretensão da PMDF seria a des nação da
área pública lindeira ao imóvel em questão.

Assim, retorno os autos a Vossa Senhoria para apreciação, colocando esta Pasta à
disposição para o que entender pertinente.

 

Atenciosamente,

TELMA DE CASTRO

Chefe de Gabinete

 

A Sua Senhoria o Senhor

GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU

Chefe de Gabinete

Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais

Nesta

Documento assinado eletronicamente por TELMA DE CASTRO - Matr.0267696-6, Chefe de
Gabinete, em 22/06/2018, às 17:40, 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= 9497300 código CRC= F455E51F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor Bancário Norte, Ed. Vale do Rio Doce, 13º andar. - Bairro ASA NORTE - CEP 70040-909 - DF

3312-8238
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

 

Secretaria Adjunta da Casa Civil

 

Ofício SEI-GDF n.º 14/2018 - CACI/ADJCACI Brasília-DF, 26 de junho de 2018

 

Senhor Secretário,

 

Trata-se de solicitação do Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal no
sen do de ampliar as dimensões da Área Especial nº 01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte,
des nada a abrigar instalações da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento
Turístico.

Considerando os entendimentos man dos com essa Secretaria a respeito do
desenvolvimento de projeto para atender as necessidades da Companhia, mostra-se necessário
ampliar a dimensão do lote até o alinhamento dos lotes residenciais lindeiros.

Nesse sen do, encaminhamos os presentes autos para análise e providências por parte
das unidades desse órgão de planejamento urbano.

 

Atenciosamente,

 

FÁBIO RODRIGUES PEREIRA 

Secretário Adjunto da Casa Civil

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

Secretário de Estado  

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO RODRIGUES PEREIRA - Matr.1671182-3,
Secretário(a) Adjunto(a) da Casa Civil, em 26/06/2018, às 18:18, 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= 9611413 código CRC= 2AD30203.

Ofício 14 (9611413)         SEI 00054-00036600/2018-54 / pg. 13
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação

Gabinete

Despacho SEI-GDF  SEGETH/GAB Brasília-DF, 27 de junho de 2018

À SUGEST,

Senhora Subsecretária,

 

De ordem, encaminho à Vossa Senhoria, o O cio n.º 14/2018 CACI/ADJLEGIS ( 9611413),
que encaminha o Ofício n.º 411/2018 (9404289), para conhecimento e manifestação.

 

Atenciosamente,

ELANE LÚCIA DE S. FERREIRA

Assessora Especial

Documento assinado eletronicamente por ELANE LUCIA DE SOUZA FERREIRA - Matr.0268971-5,
Assessor(a) Especial, em 28/06/2018, às 10:33, 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= 9619862 código CRC= 13D48467.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 2º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Subsecretaria de Gestão Urbana

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST Brasília-DF, 28 de junho de 2018

 

À Coordenação de Gestão Urbana - COGEST/SUGEST, com vistas à Diretoria das
Unidades de Planejamento Territorial Central Adjacente I e II - DICAD, solicitando o obséquio de
conhecer e manifestar-se acerca da demanda apresentada pela Polícia Militar do Distrito Federal e
pela Coordenação Geral de Patrimônio da Secretaria de Estado de Fazenda neste processo.

 

MANOEL BRANDÃO BARROS

Assessor Especial

Documento assinado eletronicamente por MANOEL BRANDAO BARROS - Matr.0262334-X,
Assessor(a) Especial, em 28/06/2018, às 11:03, 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= 9664960 código CRC= 7AA07E7C.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 6º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Subsecretaria de Gestão Urbana

Coordenação de Gestão Urbana

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST/COGEST Brasília-DF, 28 de junho de 2018

À DICAD,

 

Para análise e manifestação quanto à solicitação de ampliação do lote do PMDF na SML
ML 07/08 - AE 1 do Lago Norte.

Atenciosamente,

 

                       MARIA OLÍVIA ROSA                         

Assessora

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA OLIVIA ROSA - Matr.0037031-2, Assessor(a),
em 28/06/2018, às 11:51, 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= 9670081 código CRC= 033B6708.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação de Gestão Urbana

Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Central Adjacente I e II

Despacho SEI-GDF  SEGETH/COGEST/DICAD Brasília-DF, 28 de agosto de 2018

À COGEST,

O presente processo trata de solicitação, por parte da Polícia Militar do Distrito Federal
– PMDF, de ampliação do imóvel localizado na SML ML 7/8, Área Especial 1 – Lago Norte, conforme
ilustrado na Figura 02 apresentada no O cio º 411/2018 (9404289), para a construção da sede da
Companhia de Operações Lacustres (Marina da Polícia Militar).

Entretanto, de acordo com a URB 60/97 (11968464), que registra a área, e com a PR 20-
1 (11639088), que registra o lote confrontante, verifica-se que o único acesso ao lote 1 da ML 8 é
dado pela área pública requerida para a ampliação do lote objeto do processo, o que inviabiliza o
atendimento do pleito.

À superior consideração.

 

Marília Teixeira de Campos

Assessora DICAD

Documento assinado eletronicamente por MARILIA TEIXEIRA DE CAMPOS Matr. 0270949X,
Assessor(a), em 03/09/2018, às 10:19, 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 ANA CRISTINA MACHADO VIEIRA - Matr.2617870-0,
Diretor(a) das Unidades de Planejamento Territorial Central Adjacente I e II, em 03/09/2018, às
10:20, 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= 11968674 código CRC= F11CEEBA.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Subsecretaria de Gestão Urbana

Coordenação de Gestão Urbana

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST/COGEST Brasília-DF, 04 de setembro de 2018

AO GAB/SUGEST,

Encaminhamos a manifestação da Diretoria DICAD/COGEST 11968674, com a qual
estamos de acordo.

Ressalta-se a inviabilidade de ampliação do lote em questão por interferir com o único
acesso ao lote 1 da ML 8.

 

GISELE ARROBAS MANCINI

Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por GISELE ARROBAS MANCINI - MATR. 271104-4,
Coordenador(a) de Gestão Urbana, em 04/09/2018, às 14:04, 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= 12238769 código CRC= 33813DF0.
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Cláudia Varizo Cavalcante 

De: 	 Batalhão de Policiamento Turístico - PMDF <bptur.pmdf@gmail.com> 
Enviado em: 	 terça-feira, li de setembro de 2018 11:09 
Para: 	 Cláudia Varizo Cavalcante 
Assunto: 	 Posto Avançado da Companhia de Operações Lacustre do BPTur, 

considerações 
Anexos: 	 ATA.pdf; Lista.pdf; Lista II.pdf 

Senhora Subsecretária de Gestão Urbana, 

Ao tempo em que o cumprimento e considerando o decreto GDF 37.321 de maio 
de 2016, o qual confere ao Batalhão de Policiamento Turístico o policiamento no espelho 
d'água do Lago Paranoá e: 

1. Considerando que a frota náutica de Brasília é quarta maior do Brasil e esta 
grande movimentação exige intenso policiamento preventivo para evitar o cometimento de 
crimes e contravenções penais (pertubação do sossego alheio, conduzir embarcações pondo 
em risco a segurança alheia, porte de droga, etc..); 

2. Considerando que a Companhia do Operações Lacustres executa policiamento 
de toda a extensão do Lago Paranoá e que em sua orla possui marinas, clubes, shoppings, 
parques ecológicos e várias outras áreas abertas ao público o que resultam num grande 
número de pessoas que buscam o lazer; 

3. Considerando o que determina o Decreto n 37.860, de 16 de dezembro de 
2016, que institui o "Plano Orla Livre", destinado a apoiar projetos de recuperação da orla do 
Lago Paranoá, alavancando o desenvolvimento sustentável em suas potencialidades, o que 
deve incrementar o movimento de pessoas na região; 

4. Considerando o ofício n2  411/2018-GAB do Excelentíssimo Senhor 
Comandante Geral da PMDF, datado de 18 de junho de 2018, encaminhado a Casa Civil do 
Governador, o qual versa sobre a destinação da área total do referido lote para a Polícia Militar 
do Distrito Federal, para que possa atender as necessidades do projeto da sede da Companhia 
de Operações Lacustres, ora em desenvolvimento na Secretaria de Estado de Gestão de 
Território e Habitação; 

5. Considerando o processo ora em tramitação na Secretaria de Estado de Gestão 
de Território e Habitação, para concessão de direito real de uso não onerosa para a Polícia 
Militar das áreas adjacentes ao lote de propriedade da PMDF, com o fito de atender questões 
técnicas de segurança orgânica, as quais exemplifico: a presença de armas de fogo, armas de 
eletrochoque, coletes balísticos e flutuantes, viaturas e embarcações policiais, além de 
diversos equipamentos de uso restrito militar; 

6. Considerando que esse Comandante, pessoalmente, se fez presente em 
reunião com a associação de moradores, conforme ATA DE REUNIÃO, abaixo anexada, sendo 
que a maioria esmagadora da comunidade se manifestou favorável ao fechamento do lote; 

Por fim, considerando que o não fechamento das áreas adjacentes ao lote, 
poderá inviabilizar o projeto de construção ora em desenvolvimento, solicito os bons 
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préstimos dessa Subsecretaria em se manifestar pelo atendimento do pleito e fechamento 
das áreas adjacentes ao lote destinado à PMDF, permanecendo uma via para entrada e saída 
de veículos a qual atenderá ao lote da PMDF e lote o vizinho. 

Atenciosamente, 

ANDRÉ LUIZ CALDAS - MAJ QOPM 

Comandante do BPTur 

CLAUDIA VARIZO 
SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO URBANA 
BRASÍLIA-DF 

Batalhão de Policiamento Turístico - BPTur/PMDF 
QL 06, conjunto 01, área especial shit:. Ponte das Garças. 
Telefone: 3190-5187. 

2 
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11/09/2018 Email – Andre Caldas – Outlook

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATZiZmYAZC1hMDE1LWYyNzMtMDACLTAwCgAQABAVNvlen31KpkO3l7hckn0%3D 1/2

Fwd: ATA 4
Ricardo <ricardosmonteiro@terra.com.br>
Seg 10/09/2018, 22�59
Para:andrecaldas7@hotmail.com <andrecaldas7@hotmail.com>

 
 
Enviado do meu iPhone
 
Início da mensagem encaminhada: 
 

De: ricardosmonteiro@terra.com.br 
Data: 10 de setembro de 2018 22�27�02 BRT 
Para: ricardosmonteiro<ricardosmonteiro@terra.com.br> 
Assunto: ATA 4 
Responder A: ricardosmonteiro@terra.com.br 
 

                     ATA NÚMERO 04        22/05/2018

 

 

 

 

         Aos 20 de maio de 2018, as 9�30 h iniciou‑se a reunião com o
Maj.  André Caldas, Comandante do Batalhão de Policiamento
Turístico da Polícia Militar do Distrito Federal, falando sobre o
Projeto Orla e o projeto de construir uma marina para abrigar as
embarcações da Cia Lacustre, no lote designado para PMDF na ML
07. Após o morador Válber falou a respeito da segurança da área
que está muito vulnerável. O morador Ricardo falou do histórico do
terreno da Policia Militar. O morador Roberto falou do direito de
acesso ao lago, ou seja, direito de acesso pelo terreno da PM. O
morador Ricardo falou dos crimes e contravenções no terreno da
PM. O morador Roberto falou de uma autorização antiga escrita e
dada a comunidade para utilização do lote. O Maj. André disse que
desconhece tal autorização, continuando falou do desejo do Projeto
Marina ser concretizado, que conversa semanalmente com o GDF
para a construção da marina sair do papel.  O Major pede apoio dos
moradores para o projeto, que foi feito um estudo técnico que
comprovou ser ali o melhor local e estratégico para a instalação, que
ali irá funcionar como uma base de apoio e para guardar os barcos,
que a equipe dali será de elite dentro da PMDF.  O morador Alfredo
colocou em votação entre os moradores a proposta do Major André
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Caldas da instalação da marina e por unanimidade foi aceita,
ninguém se manifestou ao contrário.  O morador Allan agradeceu a
presença do comandante. O morador Enaldo falou da possibilidade
da proposta do morador Fernando de deixar uma passagem dentro
do terreno da PM para os moradores. O Major falou que levará ao
comando geral, mas não deu esperança, porque precisa do terreno
liberado para construção, que pela sua programação em poucos
meses a NOVACAP iria colocar os tapumes e iniciar a obra. A
proposta do morador Fernando foi colocada em votação e não foi
aceita pela imensa maioria dos presentes e assim prevaleceu a
proposta do Major de manter o terreno da PM isolado. O morador
Hernani falou da possibilidade da policia militar fazer rondas áreas
abandonadas. O Major se comprometeu a fazer essas rondas. O
Major falou dos registros no 190, esse número gera todas as
estatísticas de demanda de policiamento na Secretaria de
Segurança. O morador Enaldo falou da possibilidade dos moradores
alugarem um container para atender emergencialmente até a
construção da marina. O  Major disse que não seria possível 
oferecer condições de trabalho aos militares, continuou
recomendando que a Associação de Moradores procurassem o
GDF, a Casa Civil para manifestar a vontade da comunidade no
Projeto.  O Major  encerrou a reunião as 10�40 h e os moradores
deram as boas vindas pela presença do comandante na nossa
comunidade. O Major foi aplaudido por todos os moradores. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Subsecretaria de Gestão Urbana

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST Brasília-DF, 19 de setembro de 2018

À Assessoria Jurídico-Legislativa,

A Polícia Militar do Distrito Federal por meio do O cio nº 411/2018-GAB (9404289)
solicita ampliação do imóvel localizado na SML ML 7/8, Área Especial 1 – Lago Norte, para a
construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da Polícia Militar).

Em análise do pleito, a Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Central
Adjacente 1 e 2 - Dicad e a Coordenação de Gestão Urbana - Cogeste, ambas unidades desta
Subsecretaria de Gestão Urbana - Sugest, constataram a inviabilidade de ampliação do lote em
questão por interferir com o único acesso ao lote 1 da SML 8, conforme
despachos 11968674 e 12238769.

Todavia, o Batalhão de Policiamento Turís co - BPTur, após conhecimento da
impossibilidade de ampliação do lote na forma solicitada inicialmente, apresenta jus fica va,
encaminhada por e-mail (12685422), para que ocorra a concessão da área entre o lote Área Especial 1
SML 7/8 e lote 19 da SML 7 (figura 1) para a PMDF e seu consequente cercamento.

 

Figura 1 - Área pública entre os lotes 19 da SML 7 e Área Especial 1 SML 7/8
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Figura 2 - Trecho da URB 60/97 com via de acesso aos lotes 1 da SML 8 e Área Especial 1 SML 7/8

 

 

Obje vando a concessão da área pública adjacente ao lote Área Especial 1 SML 7/8, em
favor da PMDF, foram apresentados, entre outros, argumentos que ressaltam o fato de que será
construído no lote em questão a sede da Companhia de Operações Lacustres, cujo projeto
arquitetônico está em desenvolvimento na Segeth, o que implica em atender questões técnicas de
segurança afetas ao próprio funcionamento da Companhia, que envolve a presença de armas de fogo,
armas de eletrochoque, coletes balís cos e flutuantes, viaturas e embarcações policiais, além de
diversos equipamentos de uso restrito militar.

Ainda, em jus fica va ao pleito, o BPTur informa que foi realizada reunião com a
comunidade local, ocasião em que essa se manifestou favorável ao fechamento da área pública
lindeira ao lote, conforme Ata de Reunião e lista de presença anexa (12685561 e 12685697). 

Diante do exposto, encaminhamos o processo consultando sobre a possibilidade de que
seja efetuada a concessão das áreas públicas adjacentes ao lote Área Especial 1 SML 7/8 para a
PMDF, considerando a implantação da sede da Companhia de Operações Lacustres, as a vidades e
equipamentos a nentes a essa unidade e as especificidades quanto a segurança própria do seu
funcionamento, conforme justificado.

Ressalta-se, ainda, que na possibilidade da concessão da área, essa não deve interferir
com a via projetada de acesso ao lote 1 da SML 8 e ao lote Área Especial 1 SML 7/8, conforme consta
do projeto urbanístico URB 60/97 (figura 2)

 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE - Matr.0104882-1,
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 20/09/2018, às 10:25, 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= 12820209 código CRC= 659AF01F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete

Assessoria Jurídico Legislativa

Despacho SEI-GDF  SEGETH/GAB/AJL Brasília-DF, 16 de outubro de 2018

 À Subsecretaria de Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH. 

 

Conforme entendimentos man dos com a Titular da Subsecretaria de Gestão Urbana -
SUGEST/SEGETH, res tua-se a matéria àquela Unidade Orgânica desta Pasta para os fins que julgar
pertinentes. 

 

 

 

HÉLIO RODRIGUES

Assessor Especial/AJL/SEGETH

 

HELDER DE ARAÚJO BARROS

Chefe da AJL/SEGETH

 

Documento assinado eletronicamente por HELIO RODRIGUES DA SILVA - Matr.0260073-0,
Assessor(a) Especial, em 18/10/2018, às 16:35, 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 HELDER DE ARAUJO BARROS - Matr.0269692-4,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 18/10/2018, às 17:13, 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= 13884405 código CRC= B054634E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Subsecretaria de Gestão Urbana

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST Brasília-DF, 18 de novembro de 2018

À Subsecretaria de Política e Planejamento Urbano - SUPLAN,

Versa o presente processo sobre solicitação da Polícia Militar do Distrito Federal por
meio do O cio nº 411/2018-GAB (9404289) de ampliação do imóvel localizado na SML ML 7/8, Área
Especial 1 – Lago Norte, para a construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da
Polícia Militar), cujo projeto arquitetônico está em desenvolvimento na Segeth.

As instalações da Companhia de Operações Lacustres envolvem questões técnicas de
segurança afetas ao próprio funcionamento da Companhia, devido a presença de armas de fogo,
armas de eletrochoque, coletes balís cos e flutuantes, viaturas e embarcações policiais, além de
diversos equipamentos de uso restrito militar.

O Batalhão de Policiamento Turís co - BPTur reitera a solicitação de ampliação do lote
argumentando que a manutenção de faixa de área de livre acesso entre o lote Área Especial 1 SML 7/8
e lote 19 da SML 7 oferece riscos às instalações da Companhia, tendo os moradores do entorno
concordado com o seu fechamento por questão de segurança (figura 1), conforme e-mail (12685422) e
documentação anexa (Ata de reunião - 12685561 e lista de presença - 12685697 e 12685789).

Figura 1 - Área pública entre os lotes 19 da SML 7 e Área Especial 1 SML 7/8
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Figura 2 - Trecho da URB 60/97 com via de acesso aos lotes 1 da SML 8 e Área Especial 1
SML 7/8

Diante das jus fica vas apresentadas, o processo foi encaminhado à Assessoria
Jurídico-Legisla va - AJL/SEGETH para verificar a possibilidade de concessão dessa área pública em
favor da Polícia Militar do DF.

Entretanto, após entendimentos com aquela AJL/SEGETH, verificado que não há
legislação que ampare a concessão de área pública de parcelamento devidamente registrado em
cartório competente para implantação de equipamento público comunitário, o processo retorna a esta
Sugest para a instrução decorrente.

Considerando as a vidades e equipamentos a nentes a Companhia de Operações
Lacustres, bem como as especificidades quanto a segurança própria do seu funcionamento, conforme
jus fica va apresentada, encaminhamos o processo para elaboração de projeto urbanís co de
ampliação do lote Área Especial 1 SML 7/8, de modo a incorporar a área pública entre esse lote
e o lote 19 da SML 7. Devem ser man dos para o lote ampliado os mesmos parâmetros de ocupação
do lote  Área Especial 1 SML 7/8 e os estudos e projeto submetidos a consulta pública.

Sugerimos, ainda, a elaboração de projeto de qualificação da área pública do entorno da
via de acesso ao lote em comento, com a finalidade de  implantação de estacionamento público, para
atendimento a visitantes da Companhia.

 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE - Matr.0104882-1,
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 18/11/2018, às 19:10, 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= 15201207 código CRC= EE246778.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUPLAN Brasília-DF, 19 de novembro de 2018

 

De ordem superior, encaminhe-se à Coordenação de Projetos (COPROJ), para
conhecimento do presente processo, especialmente do Despacho SEI-GDF SEGETH/SUGEST 15201207,
e fins julgados pertinentes.

MÔNICA FERNANDES BURKHARDT

Assessora Especial

 

Documento assinado eletronicamente por MONICA FERNANDES BURKHARDT - Matr.0268641-4,
Assessor(a) Especial, em 19/11/2018, às 12:13, 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= 15223404 código CRC= 157DF50F.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Coordenação de Projetos

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUPLAN/COPROJ Brasília-DF, 19 de novembro de 2018

Ao GAB/SUPLAN,

Solicitamos encaminhar consulta à AJL para confirmar o entendimento de ser
desnecessária a desafetação da área pública para ampliação do imóvel localizado na SML ML 7/8,
Área Especial 1 – Lago Norte, des nado à sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da
Polícia Militar), uma vez que:

1. O imóvel é um próprio do Distrito Federal sob matrícula matricula 75168, tombamento 2560/99;

2. O projeto de parcelamento URB/MDE 060/1997 teve por finalidade criar a área de
funcionamento do pelotão lacustre da PMDF, vinculando a unidade imobiliária à a vidade de
segurança e defesa, o que a caracteriza como Equipamento Público, embora o quadro
demonstra vo do MDE 60/1997 não seja explícito em declarar o lote na categoria de
equipamento público.

3. O  Memorial Descri vo MDE 060/1997 menciona que o lote é des nado a equipamento público
e remete à informação da TERRACAP sobre não ter sido necessária a desafetação de área
pública por ocasião da criação do mesmo.

Reforçamos que no entendimento desta Coordenação de Projetos não é necessária a
desafetação para a ampliação do lote de equipamentos públicos pois não há re rada da finalidade
pública do bem, nem fica autorizada sua alienação como bem dominial.

Relembramos que em consulta anterior à AJL/SEGETH, no escopo do Processo n°
132.001.740/2012 (referente à criação de lote para equipamento público na QS 03- RA III), e do
Processo 0111-000329/1998  (sobre a regularização do lote da Área Especial na QSD 33 em
Taguatinga), houve concordância com tal entendimento.

 

Atenciosamente,

Anamaria de Aragão C. Martins

Coordenadora de projetos

Documento assinado eletronicamente por ANAMARIA DE ARAGAO COSTA MARTINS - Matr.
2679639-9, Coordenador(a) de Projetos, em 19/11/2018, às 18:20, 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= 15260181 código CRC= E34C939E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUPLAN Brasília-DF, 20 de novembro de 2018

À AJL/SEGETH,

Trata-se de elaboração de projeto urbanís co de ampliação do lote Área Especial 1
SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII), de modo a incorporar a área pública entre esse lote e o lote 19
da SML 7.

Encaminhamos os autos a essa Assessoria Jurídico-Legisla va, para manifestação
acerca do entendimento apresentado pela Coordenação de Projetos (COPROJ), por meio do Despacho
SEI-GDF  SEGETH/SUPLAN/COPROJ (15260181). 

De acordo com o Memorial Descri vo - MDE 60/97, o projeto original do lote teve por
finalidade a criação de área especial, des nada à implantação de Pelotão Lacustre da polícia Militar
do DF (AE 1), na RA XVIII - SML - Setor de Mansões do Lago - Trecho 07/08, e "em virtude de tratar-se
de equipamento público, segundo informação da Terracap no OI 981/97, não foi necessária
desafetação de área".

Endossamos o entendimento da COPROJ de que "não é necessária a desafetação para a
ampliação do lote de equipamentos públicos pois não há re rada da finalidade pública do bem, nem
fica autorizada sua alienação como bem dominial". 

 

VICENTE CORREIA LIMA NETO

Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano

 

Documento assinado eletronicamente por VICENTE CORREIA LIMA NETO - Matr.0268852-2,
Subsecretário(a) de Políticas e Planejamento Urbano, em 21/11/2018, às 10:24, 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= 15303057 código CRC= ADD63FD5.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete

Assessoria Jurídico Legislativa

Nota Técnica SEI-GDF n.º 285/2018 - SEGETH/GAB/AJL Brasília-DF, 04 de dezembro de 2018

Referência: Processo nº  00054-00036600/2018-54

Interessado: Polícia Militar do Distrito Federal

Assunto: Ques onamentos acerca do instrumento legal a ser u lizado para ampliação do lote Área
Especial 1 SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII), de modo a incorporar a área pública entre esse lote
e o lote 19 da SML 7 des nada à implantação de Pelotão Lacustre da polícia Militar do DF (AE 1), na
RA XVIII - SML - Setor de Mansões do Lago - Trecho 07/08

 

 

 

RELATÓRIO

 

1. Os autos do processo administra vo acima referenciado foram reme dos a esta Assessoria
Jurídico-Legisla va pela Subsecretaria de Polí cas Públicas e Planejamento Urbano - SUPLAN,
por meio do Despacho – Evento SEI 15303057.

2. O referido despacho encontra-se vazado nos seguintes termos:

 

Trata-se de elaboração de projeto urbanís co de ampliação do lote Área
Especial 1 SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII), de modo a incorporar
a área pública entre esse lote e o lote 19 da SML 7.

Encaminhamos os autos a essa Assessoria Jurídico-Legisla va, para
manifestação acerca do entendimento apresentado pela Coordenação de
Projetos (COPROJ), por meio do Despacho SEI-GDF 
SEGETH/SUPLAN/COPROJ (15260181). 

De acordo com o Memorial Descri vo - MDE 60/97, o projeto original do
lote teve por finalidade a criação de área especial, des nada à
implantação de Pelotão Lacustre da polícia Militar do DF (AE 1), na RA XVIII
- SML - Setor de Mansões do Lago - Trecho 07/08, e "em virtude de tratar-se
de equipamento público, segundo informação da Terracap no OI 981/97,
não foi necessária desafetação de área".

Endossamos o entendimento da COPROJ de que "não é necessária a
desafetação para a ampliação do lote de equipamentos públicos pois não
há re rada da finalidade pública do bem, nem fica autorizada sua
alienação como bem dominial".  (GRIFOS NOSSOS)
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3. No Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUPLAN/COPROJ (15260181) a Coordenação de
Projetos – COPROJ/SUPLAN se manifesta da forma abaixo aduzida:

 

Solicitamos encaminhar consulta à AJL para confirmar o entendimento de
ser desnecessária a desafetação da área pública para ampliação do imóvel
localizado na SML ML 7/8, Área Especial 1 – Lago Norte, des nado à sede
da Companhia de Operações Lacustres (Marina da Polícia Militar), uma vez
que:

1. O imóvel é um próprio do Distrito Federal sob matrícula matricula
75168, tombamento 2560/99;

2. O projeto de parcelamento URB/MDE 060/1997 teve por finalidade
criar a área de funcionamento do pelotão lacustre da PMDF,
vinculando a unidade imobiliária à a vidade de segurança e defesa,
o que a caracteriza como Equipamento Público, embora o quadro
demonstra vo do MDE 60/1997 não seja explícito em declarar o lote
na categoria de equipamento público.

3. O  Memorial Descri vo MDE 060/1997 menciona que o lote é
des nado a equipamento público e remete à informação da
TERRACAP sobre não ter sido necessária a desafetação de área
pública por ocasião da criação do mesmo.

Reforçamos que no entendimento desta Coordenação de Projetos não é
necessária a desafetação para a ampliação do lote de equipamentos
públicos pois não há re rada da finalidade pública do bem, nem fica
autorizada sua alienação como bem dominial.

Relembramos que em consulta anterior à AJL/SEGETH, no escopo
do Processo n° 132.001.740/2012(referente à criação de lote para
equipamento público na QS 03- RA III), e do Processo 0111-000329/1998 
(sobre a regularização do lote da Área Especial na QSD 33 em Tagua nga),
houve concordância com tal entendimento. (DESTAQUES NOSSOS)

 

4. Impende também trazer à colação excerto do Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST (15201207),
da Subsecretaria de Gestão Urbana – SUGEST :

Versa o presente processo sobre solicitação da Polícia Militar do Distrito
Federal por meio do O cio nº 411/2018-GAB (9404289) de ampliação do
imóvel localizado na SML ML 7/8, Área Especial 1 – Lago Norte, para a
construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da
Polícia Militar), cujo projeto arquitetônico está em desenvolvimento na
Segeth.

As instalações da Companhia de Operações Lacustres envolvem questões
técnicas de segurança afetas ao próprio funcionamento da Companhia,
devido a presença de armas de fogo, armas de eletrochoque, coletes
balís cos e flutuantes, viaturas e embarcações policiais, além de diversos
equipamentos de uso restrito militar.

O Batalhão de Policiamento Turís co - BPTur reitera a solicitação
de ampliação do lote argumentando que a manutenção de faixa de área
de livre acesso entre o lote Área Especial 1 SML 7/8 e lote 19 da SML 7
oferece riscos às instalações da Companhia, tendo os moradores do
entorno concordado com o seu fechamento por questão de segurança
(figura 1), conforme e-mail (12685422) e documentação anexa (Ata de
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reunião - 12685561 e lista de presença - 12685697 e 12685789).

Diante das jus fica vas apresentadas, o processo foi encaminhado à
Assessoria Jurídico-Legisla va - AJL/SEGETH para verificar a possibilidade
de concessão dessa área pública em favor da Polícia Militar do DF.

Entretanto, após entendimentos com aquela AJL/SEGETH, verificado que
não há legislação que ampare a concessão de área pública de
parcelamento devidamente registrado em cartório competente para
implantação de equipamento público comunitário, o processo retorna a
esta Sugest para a instrução decorrente.

Considerando as a vidades e equipamentos a nentes a Companhia de
Operações Lacustres, bem como as especificidades quanto a segurança
própria do seu funcionamento, conforme jus fica va apresentada,
encaminhamos o processo para elaboração de projeto urbanís co de
ampliação do lote Área Especial 1 SML 7/8, de modo a incorporar
a área pública entre esse lote e o lote 19 da SML 7. Devem ser man dos
para o lote ampliado os mesmos parâmetros de ocupação do lote  Área
Especial 1 SML 7/8 e os estudos e projeto submetidos a consulta pública.

Sugerimos, ainda, a elaboração de projeto de qualificação da área pública
do entorno da via de acesso ao lote em comento, com a finalidade de 
implantação de estacionamento público, para atendimento a visitantes da
Companhia.

5. Este é o breve Relatório.

 

FUNDAMENTAÇÃO

 

6. Preliminarmente, ressalte-se que a presente manifestação é eminentemente jurídica, afastadas
as questões técnicas-administra vas, econômicas-financeiras e meritórias , vedada que é, a
incursão por esta Assessoria Jurídico-Legisla va, no mérito da atuação, afetas à oportunidade e
conveniência do Administrador Público.

7. No que concerne ao entendimento esposado pela área técnica acerca da não necessidade de
desafetação, esta AJL/SEGETH corrobora com a manifestação exarada, considerando que trata-
se de Equipamento Público e o ins tuto da desafetação, em apertada síntese é a re rada,
fá ca ou jurídica, da des nação pública anteriormente atribuída ao bem público, não
havendo portanto, necessidade de desafetação da área pública ora pretendida.

8. Em que pese a não necessidade de desafetação da área pública para a ampliação do lote, esta
mesma área pública para ser incorporada à unidade imobiliária já existente necessita da
definição de parâmetros urbanís cos, não podendo, portanto, ser incorporada ao lote já
registrado em cartório meramente por Decreto.

9.  Para levar a termo o pleito objeto destes autos, há a necessidade de lei específica que defina
os  parâmetros urbanís cos para a área pública e a consequente incorporação à unidade
imobiliária já registrada em cartório, conforme legislação vigente.

10. Em que pese o no ciado no Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST (15201207), de lavra da
Subsecretaria de Gestão Urbana, acerca de “entendimentos com aquela AJL/SEGETH, verificado
que não há legislação que ampare a concessão de área pública de parcelamento devidamente
registrado em cartório competente para implantação de equipamento público comunitário, o
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processo retorna a esta Sugest para a instrução decorrente” , esta Unidade Jurídica desconhece
tais tratativas pelas razões abaixo.

11. Primeiro, conforme leciona Hely Lopes Meirelles[1] “concessão de uso é o contrato
administra vo pelo qual o Poder Público atribui a u lização exclusiva de um bem de seu
domínio a par cular , para que explore segundo sua des nação específica. O que caracteriza a
concessão de uso e a dis ngue dos demais ins tutos assemelhados – autorização e permissão de
uso – é o caráter contratual e estável da outorga do uso do bem público ao particular, para que
o u lize com exclusividade e nas condições convencionadas com a Administração (...) Tal
contrato confere ao tular da concessão de uso um direito pessoal de uso especial sobre o bem
público, priva vo e intransferível, sem prévio consen mento da Administração, pois é realizado
intuitu personae, embora admita fins lucrativos (...)”

12. Segundo, não se pode confundir concessão de uso com cessão de uso, pois esta úl ma
[cessão de uso] consiste na transferência gratuita da posse de um bem público de uma
en dade ou órgão para outro, com a finalidade de que o cessionário o u lize nas condições
estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado.

13. Em síntese, cessão de uso é aquela em que o Poder Público consente com o uso gratuito de bem
público por órgãos da mesma pessoa ou de pessoa diversa, incumbida de desenvolver a vidade
que, de algum modo, traduza interesse para a cole vidade. A grande diferença entre a cessão
de uso e outros instrumentos congêneres consiste em que o consen mento para a u lização
do bem se fundamenta no bene cio cole vo decorrente da a vidade desempenhada pelo
cessionário.

14. Considerando os valiosos serviços que a Corporação da Militar presta a esta Unidade da
Federação, vale trazer à colação uma sugestão para atender ao pleito, considerando que, o
envio de Projeto de Lei Complementar  ao Poder Legisla vo que definiria os parâmetros
urbanís cas da área pública a ser incorporada ao lote já existente, demandaria tempo, e a
urgência que a matéria se reveste, esta AJL/SEGETH ven la a possibilidade de que seja
realizada cessão de uso da área objeto destes autos, caso as autoridades competentes
julguem oportuno e conveniente,  com fulcro nas disposições con das na Lei Distrital nº
5.730, de 24 de outubro de 2016, abaixo reproduzida:

 

LEI Nº 5.730, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016

(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Dispõe sobre a cessão de uso de bens públicos imóveis do Distrito Federal
e de suas entidades da administração indireta.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,

Faço saber que a Câmara Legisla va do Distrito Federal decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Distrito Federal e suas en dades da administração indireta
podem ceder o uso de bens públicos imóveis, de forma gratuita ou
onerosa, por tempo determinado ou indeterminado, a órgãos e en dades
públicos e a entidades privadas.

§ 1º A cessão de bens públicos a en dades privadas deve ser precedida
de:

I – avaliação do bem;

II – justificativa de gratuidade, quando for o caso;
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III – (Inciso revogado pela Lei nº 5.841, de 11/4/2017.) [2]

§ 2º Considera-se causa de inexigibilidade de licitação a cessão de uso
para en dade registrada como bem cultural imaterial do Distrito Federal,
nos termos da Lei nº 3.977, de 29 de março de 2007, e do Decreto nº
28.520, de 7 de dezembro de 2007.

§ 3º A cessão de uso deve ser precedida de procedimento sele vo
impessoal, ressalvados os casos de inexigibilidade. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 5.841, de 11/4/2017.)

Art. 2º É permitida a cessão de uso de imóveis de que trata o art. 1º a:

I – en dades sem fins lucra vos que exerçam a vidades de cunho
assistencial, religioso, cultural e recrea vo, desde que o imóvel seja
u lizado, exclusivamente, para atender aos obje vos estatutários das
entidades;

II – entidades registradas como bem cultural imaterial do Distrito Federal;

III – en dades privadas que desenvolvam a vidades lucra vas, desde que
haja interesse público, por meio de ato oneroso e por tempo
determinado.

Parágrafo único. O tempo determinado da cessão de uso às en dades de
que trata este ar go deve ser proporcional ao período de desempenho
dos objetivos determinados em estatuto.

Art. 3º A cessão de uso é formalizada mediante termo de uso, no qual
constem as condições estabelecidas, inclusive a finalidade da sua
realização.

Art. 4º É nula a cessão de uso a que for dada des nação diversa daquela
prevista no termo de uso.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

15. Sobre a matéria, ou seja, o instrumento jurídico da cessão de uso para ocupação de imóvel
público, pelos órgãos e entes que compõem a Administração Direta e Indireta do Distrito
Federal, para abrigar a vidades desenvolvidas por entes do Complexo Administra vo desta
Unidade Federa va, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal já se manifestou sobre a matéria
por intermédio do Parecer  N° 832/2015-PRCON/PGDF, no bojo do  Processo nº
138.002.751/2002, cujo Opinativo encontra-se ementado da seguinte forma:

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. OUTORGA DE USO DE BEM
PÚBLICO IMÓVEL. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA E BANCO DE
BRASÍLIA - BRB. UTILIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE USO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. RECOMENDAÇÃO DA OUTORGA POR MEIO DE CESSÃO DE USO
DE BEM PÚBLICO. PRECEDENTE DESTA PROCURADORIA-GERA. _ Na
hipótese dos autos, a outorga de uso de bem público do Distrito Federal
em favor do Banco de Brasília - BRB vem sendo efe vada através de
Autorização de Uso, desde o ano de 2002. _ Entretanto, em virtude da
natureza da ocupação do ins tuto da cessão de uso, o mesmo se mostra
mais adequado para o fim colimado. _ Pela recomendação da u lização do
ins tuto da Cessão de Uso. Precedente: Parecer n.º 232/2014-
PROCAD/PGDF.

16. Na eventualidade de que a Administração não opte pela cessão de uso, deve ser elaborado
Projeto de Lei Complementar que defina os parâmetros urbanís cos da área pública e que na
referida Proposição conste que a área será incorporada à unidade imobiliária já existe.
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CONCLUSÃO

 

17. Considerando a sugestão constante dos itens 14 e 15 desta Nota Técnica, esta AJL/SEGETH,
sugere, s.m.j., que seja aplicado os disposi vos constantes da Lei Distrital nº 5.730/2016,
prescindindo de autorização legisla va para a cessão de uso da área pública pleiteada,
conforme já exposto no Parecer   N° 832/2015-PRCON/PGDF.

18. Caso a Administração opte pela incorporação defini va da área pública à Unidade Imobiliária já
existente,  com o devido registro cartorial, há a necessidade de elaboração de Projeto de Lei
Complementar que defina os parâmetros urbanís cos da área pública, conforme já exposto
anteriormente.

19. Compete, pois, às autoridades competentes definir qual será o tratamento a ser dado à matéria.

20. Por fim, conforme já mencionado no item 7 esta AJL/SEGETH corrobora com a manifestação
exarada, considerando que trata-se de Equipamento Público e o ins tuto da desafetação, em
apertada síntese é a re rada, fá ca ou jurídica, da des nação pública anteriormente
atribuída ao bem público, não havendo portanto, necessidade de desafetação da área pública
ora pretendida, entretanto, para definição de parâmetros urbanís cos para a área pública há a
necessidade de proposição legislativa, conforme já exposto alhures.

À consideração superior.

Brasília, 04 de dezembro de 2018

 

HÉLIO RODRIGUES

Assessor Especial

AJL/SEGETH

 

DIRCEU FALCÃO DA MOTA NETO

Assessor Especial

AJL/SEGETH

 

 

DESPACHO

 

1. Aprovo a Nota Técnica SEI-GDF n.º 285/2018 - SEGETH/GAB/AJL (15839214)
2. Sendo estas as considerações, reitera-se que a presente manifestação é eminentemente
jurídica, está adstrita aos elementos insertos nos autos, limitada aos parâmetros da consulta e afastada
dos aspectos técnicos, econômico-financeiros e meritórios, vedada que é, a incursão por esta
Assessoria Jurídico-Legisla va, no mérito da atuação administra va, afetas à oportunidade e
conveniência do Administrador Público.
3. Recomenda-se que seja dado conhecimento à SUPLAN/SEGETH do posicionamento desta
AJL/SEGETH expresso nos itens 14 a 20 desta Nota Técnica, que em síntese referem-se à sugestão de
que seja aplicada as disposições con das na Lei Distrital Nº 5.730/2016, a saber: (a) cessão de uso da
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área pública adjacente à Unidade Imobiliária ocupada pela Polícia Militar do distrito Federal; ou (b)
envio de Projeto de Lei Complementar para definir os parâmetros urbanís cos da área pública objeto do
pleito, constando que esta será incorporada ao lote em questão. Tais definições dependem das
autoridades competentes.
4. Impende ainda salientar que as menções ao Processo n° 132.001.740/2012 (referente à criação
de lote para equipamento público na QS 03- RA III), e do Processo  0111-000329/1998  (sobre a
regularização do lote da Área Especial na QSD 33 em Tagua nga), citadas no Despacho SEI-GDF 
SEGETH/SUPLAN/COPROJ (15260181) a Coordenação de Projetos – COPROJ/SUPLAN são matérias
dis ntas da veiculada nestes autos, pois  tratava-se de regularização de áreas ocupadas por
Equipamentos Públicos, e o Plano Diretor Local de Tagua nga já nha previsão expressa no que tange
aos parâmetros urbanís cos, c/c o Anexo V do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT,
aprovado pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009. No caso sob análise, a Região
Administra va do Lago Sul não possui Plano Diretor Local, e o pleito refere-se à ampliação da Unidade
Imobiliária da Corporação.
5. Finalmente, no que se refere ao Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST (15201207), de lavra da
Subsecretaria de Gestão Urbana, acerca de “entendimentos com aquela AJL/SEGETH, verificado que não
há legislação que ampare a concessão de área pública de parcelamento devidamente registrado em
cartório competente para implantação de equipamento público comunitário, o processo retorna a esta
Sugest para a instrução decorrente”  esta Unidade Jurídica desconhece tais trata vas, tendo em vista
que conforme exposto nesta Nota Técnica há diferenças entre os instrumentos jurídicos da  concessão
de uso e cessão de uso.  
6. Registro ainda que, se não houver nenhum ques onamento jurídico, não há necessidade do
retorno dos autos a esta AJL/SEGETH, devendo ser dada continuidade à tramitação da matéria.

 

 

HELDER DE ARAUJO BARROS

Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa

 

[1] MEIRELLES,  Hely  Lopes.  Direito  Administrativo  Brasileiro.  22ª  ed.  São  Paulo:
Malheiros editores, 1997. p 443 e ss)

[2] Texto revogado: III – licitação, ressalvados os casos de inexigibilidade.

Documento assinado eletronicamente por HELIO RODRIGUES DA SILVA - Matr.0260073-0,
Assessor(a) Especial, em 07/12/2018, às 12:05, 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 DIRCEU FALCAO DA MOTA NETO - Matr.0268449-7,
Assessor(a) Especial, em 07/12/2018, às 12:05, 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 HELDER DE ARAUJO BARROS - Matr.0269692-4,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 07/12/2018, às 12:07, 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.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUPLAN Brasília-DF, 07 de dezembro de 2018

 

De ordem superior, encaminhe-se à Coordenação de Projetos (COPROJ), para
conhecimento do teor da Nota Técnica SEI-GDF nº 285/2018 – SEGETH/GAB/AJL (15839214), e fins
pertinentes.

MÔNICA FERNANDES BURKHARDT

Assessora Especial

 

Documento assinado eletronicamente por MONICA FERNANDES BURKHARDT - Matr.0268641-4,
Assessor(a) Especial, em 07/12/2018, às 15:40, 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= 16056804 código CRC= 3AEF3566.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Coordenação de Projetos

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUPLAN/COPROJ Brasília-DF, 07 de dezembro de 2018

Ao GAB/SUPLAN,

O pronunciamento da Assessoria Jurídico Legisla vo da SEGETH  afirma que
a incorporação defini va da área pública à Unidade Imobiliária já existente, com o devido registro
cartorial, requer a elaboração de Projeto de Lei Complementar que defina os parâmetros urbanís cos
da área pública.

Destacamos, porém, que, com a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a referida
Lei Complementar defnindo parâmetros não será mais necessária em razão do art. 16:

"Art. 16. Para a UOS Inst EP não são definidos parâmetros de ocupação do solo
no Anexo III – Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo por Região
Administrativa.

§1º O projeto arquitetônico para edificações em lote ou projeção da UOS Inst
EP deve obedecer:

I – ao afastamento mínimo obrigatório, conforme previsto no art. 25;

II – ao coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido pelo PDOT para a
zona urbana onde se localiza; III – à maior altura estabelecida para as UOS do
Anexo

III – Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo por Região Administra va
onde se localiza;

IV – à taxa de permeabilidade mínima de 20% para lotes com área superior a
2.000m²;

V – às normas federais referentes às restrições aos objetos projetados no
espaço aéreo que possam afetar adversamente a segurança ou a regularidade
das operações aéreas;

VI – às delimitações e diretrizes estabelecidas nas normas distritais e federais
para a área de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília.

§2º Os lotes de UOS Inst EP podem ser compar lhados por dois ou mais
equipamentos urbanos ou comunitários, observados os critérios de ocupação
relacionados no §1º."

Assim, havendo interesse de incorporação defini va da área ao imóvel e aprovada a
LUOS, será possível proceder-se à elaboração de projeto de parcelamento do solo. 

Entretanto, considerando o pronunciamento da AJL/SEGETH, esta Coordenação de
Projetos não poderá proceder à elaboração do projeto solicitado pela SUGEST até a aprovação da
LUOS ou encaminhamento de Projeto de Lei Complementar com parâmetros.

Como alterna va, seguindo sugestão da AJL/SEGETH, recomendamos consultar o
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Comando Geral da Polícia Militar sobre se há interesse na cessão de uso da área pública nos termos
da Lei Distrital nº 5.730/2016, prescindindo de autorização legisla va, ou se o interesse é apenas a
incorporação definitiva da área ao imóvel.

 

Atenciosamente,

Anamaria de Aragão C. Martins

Coordenadora de projetos

Documento assinado eletronicamente por ANAMARIA DE ARAGAO COSTA MARTINS - Matr.
2679639-9, Coordenador(a) de Projetos, em 07/12/2018, às 16:59, 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= 16064389 código CRC= 02A47F06.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUPLAN Brasília-DF, 10 de dezembro de 2018

 

Encaminhe-se ao Gabinete da Secretaria de Estado de Gestão do Território e
Habitação (SEGETH/GAB), com vistas à Secretaria-Adjunta da Casa Civil da Secretaria de Estado da
Casa Civil, Relações Ins tucionais e Sociais do Distrito Federal (CACI/ADJCACI), para verificação junto
ao Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF/GAB) sobre a
concordância quanto à cessão de uso da área pública con gua à Área Especial 1, da EQ ML 07/08, do
Setor de Mansões do Lago (SML), da Região Administra va do Lago Norte – RA XVIII, conforme a
proposta de poligonal anexa (Documento SEI-GDF 16102395), de forma a viabilizar a implantação da
Companhia de Operações Lacustres da Polícia Militar do Distrito Federal.

No caso de manifestação favorável daquele órgão, tal cessão de uso será formalizada
nos termos da Lei Distrital nº 5.730, de 24 de outubro de 2016, prescindindo de autorização da Câmara
Legislativa do Distrito Federal (CLDF) (Documento SEI-GDF 16064389).

 

VICENTE CORREIA LIMA NETO

Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano

 

Documento assinado eletronicamente por VICENTE CORREIA LIMA NETO - Matr.0268852-2,
Subsecretário(a) de Políticas e Planejamento Urbano, em 11/12/2018, às 10:10, 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= 16106812 código CRC= 2DC4B010.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E
HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação

Gabinete

 

Ofício SEI-GDF Nº 2502/2018 - SEGETH/GAB Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018

Ao Senhor                                                                                                                                       U R G E
N T E

FÁBIO RODRIGUES PEREIRA

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil,

Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal

Nesta

 

 

Senhor Secretário Adjunto,

 

Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao O cio SEI-GDF n.º 14/2018 -
 CACI/ADJCACI (9611413), por meio do qual o Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal –
PMDF solicita ampliação do imóvel localizado na SML ML 7/8, Área Especial 1 – Lago Norte, para a
construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da Polícia Militar), por meio
do Ofício nº 411/2018-GAB (9404289).

Em atenção ao pleito, a matéria foi subme da às áreas técnicas desta Pasta, que se
manifestaram nos termos do Despacho SEGETH/SUPLAN 16106812 e seus respectivos anexos, exarado
pela Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano, o qual informa, em breve síntese:

(...)para verificação junto ao Gabinete do Comandante-Geral da Polícia
Militar do Distrito Federal (PMDF/GAB) sobre a concordância quanto à
cessão de uso da área pública con gua à Área Especial 1, da EQ ML 07/08,
do Setor de Mansões do Lago (SML), da Região Administra va do Lago
Norte – RA XVIII, conforme a proposta de poligonal anexa (Documento
SEI-GDF 16102395), de forma a viabilizar a implantação da Companhia de
Operações Lacustres da Polícia Militar do Distrito Federal.

No caso de manifestação favorável daquele órgão, tal cessão de uso será
formalizada nos termos da Lei Distrital nº 5.730, de 24 de outubro de 2016,
prescindindo de autorização da Câmara Legisla va do Distrito Federal
(CLDF) (Documento SEI-GDF 16064389).

Oportunamente, renovo expressões de apreço e consideração.

 

Atenciosamente,
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LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

Secretário Adjunto

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES - Matr.0267339-8,
Secretário(a) Adjunto(a) da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do DF, em
11/12/2018, às 17:41, 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= 16156547 código CRC= 2F876665.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

 

Secretaria Adjunta da Casa Civil

 

Ofício SEI-GDF Nº 45/2018 - CACI/ADJCACI Brasília-DF, 13 de dezembro de 2018

 

Senhor Administrador,

 

Como expresso no o cio subscrito pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito
Federal - PMDF - que dá início aos presentes autos, são várias as razões apresentadas para jus ficar a
des nação, para aquela corporação, da área pública localizada entre o lote SML TRECHO 7 LOTE 19 e
o lote SML 7/8 AE 1, este último já destinado à Companhia de Operações Lacustres.

Ressaltamos a relevância da adequada estrutura e dinâmica de funcionamento e
proteção da unidade militar na área, que permi rá oferecer segurança à população moradora e
usuária da Orla do Lago Paranoá e do seu espelho d'água, em especial na região do Lago Norte.

Esta Casa Civil entende que não se faz necessária consulta à PMDF, visto que, em sua
solicitação inicial, não faz referência à forma de des nação da área. Em inúmeras reuniões com
representantes daquela corporação, restou evidenciado que o mais importante é que a área esteja sob
a sua gestão, permitindo o devido cercamento. 

Como já afirmado nos autos, encontra-se em desenvolvimento o projeto de edificação
da sede da Companhia a ser implantada apenas no lote registrado em cartório. Não há qualquer
intenção de se edificar na área pública em apreciação.

Diante do exposto, conforme entendimento com essa Administração Regional,
encaminhamos o presente processo para a emissão de autorização de uso precária, necessária ao
regular desenvolvimento da futura obra e funcionamento da unidade militar até a edição de decreto
específico de ampliação do referido lote. Esclarecemos que, após a promulgação da Lei de Uso e
Ocupação do Solo, a ampliação em tela dar-se-á por meio de decreto do Poder Executivo.

Após a emissão da autorização, solicitamos a remessa dos autos à Secretaria de Gestão
do Território e Habitação para prosseguir na especificação e instrução e submeter aos órgãos
competentes para a ampliação do lote de forma definitiva.

 

Atenciosamente,

 

FÁBIO RODRIGUES PEREIRA 

Secretário Adjunto da Casa Civil

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor

MARCOS WOORTMANN
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MD Administrador Regional

Administração Regional do Lago Norte - RA XVIII  

 

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO RODRIGUES PEREIRA - Matr.1671182-3,
Secretário(a) Adjunto(a) da Casa Civil, em 13/12/2018, às 15:32, 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= 16301453 código CRC= F1E062B3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

 

Gabinete da Administração Regional do Lago Norte

Despacho SEI-GDF  RA-XVIII/GAB Brasília-DF, 13 de dezembro de 2018

À ASTEC,

Segue Ofício SEI-GDF Nº 45/2018 - CACI/ADJCACI 16301453, para análise e providências
relativas a formalização e emissão de autorização de uso precária a Polícia Militar do Distrito
Federal.

 

                         

LEANDRO CASARIN
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CASARIN DALMAS - Matr.1676247-9,
Chefe de Gabinete, em 13/12/2018, às 16:09, 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= 16309597 código CRC= E34F45F9.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Gabinete da Administração Regional do Lago Norte

Assessoria Técnica

Despacho SEI-GDF  RA-XVIII/GAB/ASTEC Brasília-DF, 13 de dezembro de 2018

Ao Gabinete,

 

Trata-se de elaboração de projeto urbanís co de ampliação do lote Área Especial 1
SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII), de modo a incorporar a área pública entre esse lote e o lote 19
da SML 7.

A AJL/SEGETH se manifestou favorável a aplicação da Lei Nº 5.730/2016, a saber: (a)
cessão de uso da área pública adjacente à Unidade Imobiliária ocupada pela Polícia Militar do distrito
Federal; ou (b) envio de Projeto de Lei Complementar para definir os parâmetros urbanís cos da área
pública objeto do pleito, constando que esta será incorporada ao lote em questão.

A Casa Civil entendeu ser desnecessária consulta à PMDF, visto que, em sua solicitação
inicial, não faz referência à forma de des nação da área. Em inúmeras reuniões com representantes
daquela corporação, restou evidenciado que o mais importante é que a área esteja sob a sua gestão,
permi ndo o devido cercamento, uma vez que há qualquer intenção de se edificar na área pública em
apreciação.

Vieram os atos a esta Administração para a emissão de autorização de uso precária,
necessária ao regular desenvolvimento da futura obra e funcionamento da unidade militar até a
edição de decreto específico de ampliação do referido lote. Esclarecemos que, após a promulgação da
Lei de Uso e Ocupação do Solo, a ampliação em tela dar-se-á por meio de decreto do Poder Execu vo.
É o relatório.

Considerando os valiosos serviços que a Corporação da Militar presta a esta Unidade da
Federação, entendemos que autorização de uso é ato, unilateral discricionário e precário pelo qual a
Administração consente na prá ca de determinada a vidade individual incidente sobre um bem
público.

Assim segue a minuta 16421975 de autorização para assinatura.

 

Documento assinado eletronicamente por AMANDA DE SOUSA DE LIMA - Matr.1675789-0,
Chefe da Assessoria Técnica, em 17/12/2018, às 15:59, 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= 16315572 código CRC= 9BEBFF20.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

 

Gabinete da Administração Regional do Lago Norte

 

Termo de Autorização - Padrão 17/2002 SEI-GDF Nº 1/2018 - RA-
XVIII/GAB

Brasília-DF, 18 de dezembro de
2018

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da Administração Regional Norte, representada por Leandro
Casarin Dalmas, na qualidade de Administrador Regional, com delegação de competência prevista no
Decreto nº 38.094/2017, e Polícia Militar do Distrito Federal, doravante denominada Autorizatária,
representada pelo Cel QOPM Fábio Aracaqui de Sousa Lima, na qualidade de Comandante Geral.

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

A presente autorização obedece aos termos do art. 48, da Lei Orgânica do Distrito
Federal.

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Termo tem por objeto a autorização de uso da área pública lindeira ao lote Área
Especial 1 SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII), com 518,46 m², conforme croqui de poligonal 16102395,
sendo vedada a edificação na área.

 

Cláusula Quarta – Do prazo de vigência

O Termo terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, facultada sua
prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observado o
interesse da Administração e a legislação pertinente.

 

Cláusula Quinta – do Valor

A presente autorização dar-se-á de forma Gratuita, tendo em vista o interesse público
no funcionamento e proteção da unidade militar na área.

 

Cláusula Sexta – Das obrigações e Responsabilidades da Autorizatária

A Autorizatária se obriga:

I – a cobrir toda e qualquer despesa rela va à manutenção e à conservação do objeto
desta Cessão, bem como os danos porventura causados por seus agentes;

II – cumprir as normas de postura, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia,
edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida;

III – consultar a Administração Regional antes de proceder a qualquer alteração da área
objeto da Autorização;

IV – entregar à Administração Regional o objeto da Autorização imediatamente após o
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IV – entregar à Administração Regional o objeto da Autorização imediatamente após o
final de sua vigência.

 

Cláusula Sétima – Da Alteração

Toda e qualquer alteração do presente Termo deverá ser processada mediante a
celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do objeto.

 

Cláusula Oitava – Da Dissolução

A Autorização poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto,
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observadas as
disposições deste Termo.

 

Cláusula Nona – Da Rescisão Unilateral

A Administração do Lago Norte poderá rescindir a Autorização unilateralmente se
verificado o descumprimento de quaisquer das cláusulas constantes deste Termo.

Parágrafo único. A rescisão unilateral poderá ocorrer a qualquer tempo, a juízo da
Administração Regional, mediante revogação deste Termo, sem que assista à Autorizatária o direito à
indenização de qualquer espécie, inclusive por benfeitorias ou acessões. 

 

Cláusula Décima - Da Publicidade

A eficácia da Autorização fica condicionada a sua divulgação, pela Administração
Regional, por meio da afixação em local de acesso público.

 

Cláusula Décima Primeira – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas
ao cumprimento do presente Termo.

 

Brasília, 18 de dezembro de 2018
 

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CASARIN DALMAS - Matr.1676247-9,
Administrador(a) Regional do Lago Norte-Substituto(a), em 19/12/2018, às 10:05, 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= 16455746 código CRC= D6506F27.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

 

Gabinete da Administração Regional do Lago Norte

 

Ofício SEI-GDF Nº 546/2018 - RA-XVIII/GAB Brasília-DF, 19 de dezembro de 2018

        Senhor Secretário,

Ao tempo em que o cumprimento, venho por meio deste encaminhar o Termo de
Autorização de Uso 16455746 do lote Área Especial 1 SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII) para a Polícia
Militar do Distrito Federal, considerando o interesse público referente aos valiosos serviços que a
Corporação da Militar presta a esta Unidade da Federação e a necessidade de adequada estrutura e
dinâmica de funcionamento e proteção da unidade militar na área, que permi rá oferecer segurança à
população moradora e usuária da Orla do Lago Paranoá e do seu espelho d'água, em especial na
região do Lago Norte, para conhecimento e demais providências.

Renovando os protestos de mais alta es ma e consideração, certo da atenção
dispensada, desde já agradeço e ponho-me ao seu inteiro dispor para dirimir quaisquer dúvidas a
respeito.   

      

Atenciosamente

 

LEANDRO CASARIN
Administrador Regional do Lago Norte - Substituto

 

Ao Sr.

FABIO RODRIGUES PEREIRA

Secretário Adjunto da Casa Civil  

Casa Civil do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CASARIN DALMAS - Matr.1676247-9,
Administrador(a) Regional do Lago Norte-Substituto(a), em 19/12/2018, às 10:16, 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= 16523353 código CRC= 74E863B1.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

 

Secretaria Adjunta da Casa Civil

 

Ofício SEI-GDF Nº 49/2018 - CACI/ADJCACI Brasília-DF, 19 de dezembro de 2018

 

Senhor Comandante Geral,

 

No o cio que dá início aos presentes autos, o Comando-Geral da Polícia Militar do
Distrito Federal - PMDF - apresentou razões e solicitou a destinação para a Corporação de área pública
localizada entre o lote SML TRECHO 7 LOTE 19 e o lote SML 7/8 AE 1, este úl mo já des nado à
Companhia de Operações Lacustres às margens do Lago Paranoá.

Após a realização de estudos, a Secretaria de Estado de Gestão do Território e
Habitação - SEGETH - propôs que a área a ser des nada seja aquela delimitada pela poligonal
constante do croqui apresentado no documento 16102395.

Ao concordar com o pleito, esta Casa Civil ressalta a relevância da adequada estrutura
e dinâmica de funcionamento e proteção da unidade militar na área, que permi rá oferecer maior
segurança à população moradora e usuária da Orla do Lago Paranoá e do seu espelho d'água, em
especial na região do Lago Norte.

Como já afirmado nos autos, encontra-se em desenvolvimento o projeto de edificação
da sede da Companhia a ser implantada apenas no lote registrado em cartório, não podendo
haver qualquer edificação na área pública objeto de autorização.

Diante do exposto, encaminhamos para a sua apreciação e assinatura o Termo de
Autorização constante do documento 16455746, já subscrito pela Administração Regional do Lago
Norte, necessário ao regular desenvolvimento da futura obra e funcionamento da unidade militar até a
edição de decreto específico de ampliação do referido lote. 

Após a assinatura da autorização, solicitamos a res tuição dos autos à SEGETH para
prosseguir na especificação e instrução e submeter aos órgãos competentes para a ampliação do lote
de forma definitiva.

 

Atenciosamente,

 

FÁBIO RODRIGUES PEREIRA 

Secretário Adjunto da Casa Civil

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor

FÁBIO ARACAQUI DE SOUSA LIMA
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FÁBIO ARACAQUI DE SOUSA LIMA

MD Comandante Geral

Polícia Militar do Distrito Federal -  PMDF

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO RODRIGUES PEREIRA - Matr.1671182-3,
Secretário(a) Adjunto(a) da Casa Civil, em 19/12/2018, às 11:54, 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= 16533687 código CRC= 633F50B7.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar, Sala P48 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Ajudância de Ordens

Ajudância de Ordens do Comandante Geral

Despacho SEI-GDF  PMDF/GCG/COORD-AJO/AJO-CMT Brasília-DF, 19 de dezembro de 2018

DESPACHO COMANDO GERAL

 

1.  Ao Chefe do DLF para instrução.

Atenciosamente,

 

FÁBIO ARACAQUI DE SOUSA LIMA - CEL QOPM

Comandante Geral

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO ARACAQUI DE SOUSA LIMA - CEL QOPM,
Matr.0050141-7, Comandante-Geral, em 19/12/2018, às 18:45, 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= 16556281 código CRC= 7EA5C500.

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

SPO A/E 04 - QCG - PALÁCIO TIRADENTES - Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

www.pmdf.df.gov.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subcomando Geral

Departamento de Logística e Finanças

Despacho SEI-GDF  PMDF/DLF Brasília-DF, 20 de dezembro de 2018

CHEFE DO DLF/PMDF

1- Ciente.

2- Ao DIPRO para análise e manifestação.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CEL QOPM,
Matr.0050193-X, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 20/12/2018, às 19:23,
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= 16633331 código CRC= 92EBAFF5.

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

Setor de Areas  Isoladas  Sudeste - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Diretoria de Projetos

Despacho SEI-GDF  PMDF/DLF/DIPRO Brasília-DF, 21 de dezembro de 2018

1- Ciente

2- Trata de proposta de Termo de Autorização padrão que tem por objeto a autorização de uso da área
pública lindeira ao lote Área Especial 1 SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII), com 518,46 m², conforme
croqui de poligonal 16102395, sendo vedada a edificação na área.

3 - Sobre o aspecto jurídico do Termo, deixo de manifestar-me, opinando pelo envio à ATJ do
Comandante Geral.

4- Sobre a área envolvida no Termo, observa-se que difere da solicitada pela PMDF no documento
inicial deste processo (Oficio nº 411/2018 9404289. A PMDF solicitou a área total do lote, o que foi, a
princípio, rejeitado conforme despacho SEGETH 11968674 informando que, de acordo com a URB
60/97 (11968464), que registra a área, e com a PR 20-1 (11639088), que registra o lote confrontante,
verifica-se que o único acesso ao lote 1 da ML 8 é dado pela área pública requerida para a ampliação
do lote objeto do processo, o que inviabiliza o atendimento do pleito. Ou seja, se a PMDF cercar todo o
lote, não terá acesso disponível para o lote 1 da ML8.

5- O Comandante do BPTur, através do doc 12685422 , reitera a necessidade do cercamento de todo o
lote, pelo que sugiro que se manifeste a respeito da área proposta no Termo e para o qual encaminho
este processo.

6 - Esta DiPro nada mais tem a informar.

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA VIANNA - TC QOPM,
Matr.0050326-6, Diretor(a), em 21/12/2018, às 09:00, 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= 16637894 código CRC= 3BDCF534.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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3910 1596
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comando de Policiamento Ambiental

Batalhão de Policiamento Turístico

Despacho SEI-GDF  PMDF/CPAM/BPTUR Brasília-DF, 26 de dezembro de 2018

1. Ciente,

2. Conforme item 5 da solicitação con da no documento SEI: 16637894, esse comando
se manifesta no sen do de que a área de fechamento proposta pela SEGETH atende as
necessidades técnicas de segurança orgânica solicitadas no processo.

 

ANDRÉ LUIZ CALDAS - MAJ QOPM

Comandante do BPTur

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ CALDAS - MAJ QOPM, Matr.0050588-9,
Chefe de Seção, em 26/12/2018, às 14:58, 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= 16738198 código CRC= 4C8904FF.

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

SHIS QL 6 - Ba i rro Lago Sul  - CEP 70200001 - DF

39101210
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Diretoria de Projetos

Despacho SEI-GDF  PMDF/DLF/DIPRO Brasília-DF, 26 de dezembro de 2018

Ao Sr. Chefe do DLF para ciência dos docs 16637894 e 16738198 opinando pela remessa à
ATJ/GCG para manifestação jurídica sobre o Termo de Autorização proposto, vez que, sob o
aspecto fundiário em si, não há óbices por parte desta DiPro e do BPTUR.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA VIANNA - TC QOPM,
Matr.0050326-6, Diretor(a), em 26/12/2018, às 15:54, 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= 16743950 código CRC= 1993487D.

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

Sa iso AE 04 - Anexo do QCG - Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3910 1596
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subcomando Geral

Departamento de Logística e Finanças

Despacho SEI-GDF  PMDF/DLF Brasília-DF, 28 de dezembro de 2018

CHEFE DO DLF/PMDF

1- Ciente.

2- Ao GCG para análise e providências que julgar oportunas.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CEL QOPM,
Matr.0050193-X, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 28/12/2018, às 07:27,
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= 16805096 código CRC= 581CCFA0.

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

Setor de Areas  Isoladas  Sudeste - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3190 5501

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 16805096
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comando Geral

Gabinete do Comando Geral

Despacho SEI-GDF  PMDF/GCG Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

1. Ciente.

2. À AATJ/GCG para fins de análise e parecer.

3. Trata-se da proposta de Termo de Autorização padrão que tem por objeto a
autorização de uso da área pública lindeira ao lote Área Especial 1 SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII),
com 518,46 m², conforme croqui de poligonal 16102395, sendo vedada a edificação na área.

3. Após análise o documento deve ser encaminhado ao EM para manifestação.

 

DOUGLAS PEREIRA JACOME - CEL QOPM
Chefe do Gabinete do Comandante Geral

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PEREIRA JACOME - CEL QOPM,
Matr.0050279-0, Chefe do Gabinete do Comandante-Geral da PMDF, em 31/12/2018, às 08:25,
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= 16854717 código CRC= 9031EAF4.

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

SAISo SPS AE 04 - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete do Comando Geral

Assessoria de Análise Técnico-Jurídica

Despacho SEI-GDF  PMDF/GCG/AATJ Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

 

Incumbiu-me o Exmo. Senhor Comandante-Geral de encaminhar o feito ao DLF para fins
de análise e manifestação prévia acerca da minuta do Termo de Autorização Padrão 17/2002
(16455746).

 

DOUGLAS PEREIRA JÁCOME – CEL QOPM
Chefe do Gabinete do Comandante-Geral

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PEREIRA JACOME - CEL QOPM,
Matr.0050279-0, Chefe do Gabinete do Comandante-Geral da PMDF, em 31/12/2018, às 11:55,
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= 16866159 código CRC= DD006F6D.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subcomando Geral

Departamento de Logística e Finanças

Despacho SEI-GDF  PMDF/DLF Brasília-DF, 08 de janeiro de 2019

CHEFE DO DLF/PMDF

1- Ciente.

2- Ao DIPRO para análise e manifestação.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CEL QOPM,
Matr.0050193-X, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 08/01/2019, às 11:41,
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= 17002436 código CRC= 3F8A0C5B.

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

Setor de Areas  Isoladas  Sudeste - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3190 5501

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 17002436
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Diretoria de Projetos

Despacho SEI-GDF  PMDF/DLF/DIPRO Brasília-DF, 14 de janeiro de 2019

- À ATJ do DLF vez que esta DiPro já se manifestou sobre o aspecto fundiário da proposta,
restando apenas o posicionamento técnico jurídico sobre o Termo em si.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA VIANNA - TC QOPM,
Matr.0050326-6, Diretor(a), em 14/01/2019, às 16:28, 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= 17200163 código CRC= 3B8692F5.

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

Sa iso AE 04 - Anexo do QCG - Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3910 1596

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 17200163
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

 

Secretaria Adjunta da Casa Civil

Despacho SEI-GDF  CACI/ADJCACI Brasília-DF, 14 de março de 2019

Considerando que, de acordo com o Documento SEI 17200163, a temá ca encontra-se
circunscrita à análise jurídica por parte da Assessoria de Análise Técnico-Jurídica da valorosa Polícia
Militar do Distrito Federal e, ainda que, por ora, não se afigura provimento algum a ser dado por esta
Casa Civil, promove-se a conclusão do feito na Unidade.

 

 

Atenciosamente.

 

 

JAIRO LOPES

ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA CASA CIVIL

Documento assinado eletronicamente por JAIRO LOPES CORDEIRO OLIVEIRA - Matr.1690818-X,
Assessor(a) Especial, em 14/03/2019, às 14:31, 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= 19552177 código CRC= 9F894496.

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

Praça  do Buri ti , Pa lácio do Buri ti , 1º Andar, Sa la  P48 - Ba i rro Zona  Cívico-Adminis trativa  - CEP 70075-900 - DF

61 3961 1645

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 19552177
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Assessoria Técnica do DLF

 

Parecer Técnico SEI-GDF n.º 133/2019 - PMDF/DLF/ATJ  

   

Senhor Chefe,

 

I – DOS FATOS

 

1. Trata-se de análise de conformidade entre o Termo de Autorização - Padrão 17/2002 SEI-GDF
Nº 1/2018 - RA-XVIII/GAB (Doc. SEI n. 16455746), apresentada pela RA-XVIII/GAB/ASTEC (Doc. SEI
n. 16315572) , para o Processo SEI n. 00054-00036600/2018-54, que tem por objeto a autorização de uso
da área pública lindeira ao lote Área Especial 1 SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII), com 518,46 m²,
conforme croqui de poligonal 16102395, sendo vedada a edificação na área, em confronto com o Termo
de Autorização de Uso nos moldes do Padrão nº 17/2002, definido no Decreto Distrital n. 23.287/2002.

 

II – DO DIREITO

 

2. O art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, que estabelece normas gerais sobre licitações
e contratações administra vas, obriga que as minutas de editais de licitação, bem como as dos
contratos, acordos, convênios ou ajustes, sejam previamente examinadas e aprovadas pela assessoria
jurídica da Administração. A exigência também deve ser atendida na modalidade licitatória do pregão,
em seus dois formatos, presencial e eletrônico, por aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 (art. 9º da
Lei nº 10.520/02).

 

3. O exame prévio de minutas pela assessoria jurídica visa a evitar defeitos capazes de macular o
processo administra vo, ensejando sua nulidade e também a do contrato dele resultante. Trata-se de
dever imposto ao gestor público, cujo descumprimento ou cumprimento inadequado acarreta
consequências no campo das responsabilidades funcionais.

 

4. A análise técnico-jurídica determinada pelo Chefe do Departamento cingir-se-á à adequação
jurídico-formal do Termo de Autorização - Padrão 17/2002 SEI-GDF Nº 1/2018 - RA-XVIII/GAB (Doc. SEI
n. 16455746) à legislação correlata. Assim, aspectos estritamente técnicos relacionados ao objeto da
contratação, assim como conveniência e oportunidade de sua aquisição, fogem da alçada deste
opina vo, sendo de exclusiva responsabilidade das autoridades designadas para tais missões, tudo
conforme previsto em Lei.
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5. Do Termo de Autorização - Padrão 17/2002 SEI-GDF Nº 1/2018 - RA-XVIII/GAB (Doc. SEI
n. 16455746) sob análise, vê-se que, na cláusula primeira, trata-se Das Partes; na cláusula segunda, Do
Procedimento; na cláusula terceira, Do Objeto; na cláusula quarta, Do prazo de vigência; na cláusula
quinta, Do Valor; na cláusula sexta, Das obrigações e Responsabilidades da Autorizatária ; na cláusula
sé ma, Da Alteração; na cláusula oitava, Da Dissolução; na cláusula nona, Da Rescisão Unilateral; na
cláusula décima, Da Publicidade ; na cláusula décima primeira, Do Foro.

 

6. Por tratar-se de Termo de autorização de forma Gratuita, a Cláusula Sexta – Do pagamento e a
Cláusula Décima Primeira – Do Débitos para com a Fazenda Pública, constantes no Termo de
Autorização de Uso nos moldes do Padrão nº 17/2002, foram suprimidas.

 

7. No demais, ressalta-se apenas a necessidade de atualização do nome da atual Comandante-
Geral da PMDF.

 

8. Assim sendo, em confronto com o  Termo de Autorização de Uso nos moldes do Padrão nº
17/2002, definido no Decreto Distrital n. 23.287/2002, o Termo de Autorização - Padrão 17/2002 SEI-GDF
Nº 1/2018 - RA-XVIII/GAB (Doc. SEI n. 16455746) está, sob os aspectos estrutural e formal, em
consonância com os dispositivos legais que regem o tema.

 

9.  É o parecer, que submeto ao elevado descortino de Vossa Senhoria.

                            

 

 

LEANDRO RODRIGUES DOROTEU – MAJ QOPM

Chefe da ATJ/GAB/DLF

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO RODRIGUES DOROTEU - MAJ QOPM,
Matr.0021636-4, Chefe de Seção, em 09/05/2019, às 14:15, 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= 22024194 código CRC= 7456D170.

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

SPO A/E 04 Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3190 5515
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Assessoria Técnica do DLF

Despacho SEI-GDF  PMDF/DLF/ATJ Brasília-DF, 08 de maio de 2019

DESPACHO DO CHEFE DO DLF

 

1. Aprovo o Parecer Técnico SEI-GDF n.º 133/2019 - PMDF/DLF/ATJ, referente ao Processo SEI
n.00054-00036600/2018-54, no sen do de que o o Termo de Autorização - Padrão 17/2002 SEI-GDF Nº
1/2018 - RA-XVIII/GAB (Doc. SEI n. 16455746), que tem por objeto a autorização de uso da área pública
lindeira ao lote Área Especial 1 SML 7/8 - Lago Norte (RA XVIII), com 518,46 m², conforme croqui de
poligonal 16102395, sendo vedada a edificação na área está, em confronto com o Termo de Autorização
de Uso nos moldes do Padrão nº 17/2002, definido no Decreto Distrital n. 23.287/2002, sob os aspectos
estrutural e formal, em consonância com os dispositivos legais que regem o tema.

 

2. Encaminhe-se ao GCG/AATJ para prosseguimento do feito na forma legal e regulamentar.

 

 

STÉFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Chefe do DLF

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 10/05/2019, às 19:35, 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= 22026808 código CRC= CF111E1E.

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

SPO A/E 04 Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3190 5515

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 22026808
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete do Comando Geral

Assessoria de Análise Técnico-Jurídica

Despacho SEI-GDF  PMDF/GCG/AATJ Brasília-DF, 14 de maio de 2019

1. Ciente;

2. Ao MAJ LUIZ MARTINS para análise.

 

GILVÂNI SOUZA COSTA PINTO - TC QOPM

Chefe da AATJ/GCG

Documento assinado eletronicamente por GILVANI SOUZA COSTA PINTO - TC QOPM,
Matr.0050363-0, Chefe da Assessoria de Análise Técnico-Jurídica, em 14/05/2019, às 13:41,
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= 22296736 código CRC= C7D51407.

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

SPO A/E 04 - QCG - PALÁCIO TIRADENTES - Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3190 0035

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 22296736
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comando de Policiamento Ambiental

Batalhão de Policiamento Turístico

Despacho SEI-GDF  PMDF/CPAM/BPTUR Brasília-DF, 06 de novembro de 2019

Ao Senhor Chefe do DLF,

Conforme informação 30237591, e orientação da SCON, encaminho proposta de minuta
para Termo de Cessão de Uso para o lote da PMDF localizado na ML 7/8, Lago Norte, para
conhecimento e encaminhamentos julgados cabíveis.

 

André Luiz Caldas - Maj QOPM 

Comandante do BPTur

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ CALDAS - MAJ QOPM, Matr.0050588-9,
Chefe de Seção, em 06/11/2019, às 16:49, 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= 31035058 código CRC= 30B0C763.

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

SHIS QL 6 - Ba i rro Lago Sul  - CEP 70200001 - DF

39101210

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 31035058
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TERMO  DE  CESSÃO  DE  USO  DE  BEM

IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL Nº .../2019

–  SEDUH,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO  URBANO  E

HABITAÇÃO  DO  DISTRITO  FEDERAL  –

SEDUH E  A  POLÍCIA  MILITAR  DO

DISTRITO  FEDERAL  –  PMDF,  NOS

MOLDES  DO  PADRÃO  Nº  16/2002.

(MINUTA)

PROCESSO SEI/GDF Nº ... .

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O  DISTRITO  FEDERAL,  por  meio  da  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEDUH,

com sede e foro nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.342.553/0001-58, representada pelo

senhor  MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Desenvolvimento

Urbano e Habitação, portador do RG nº ..., inscrito no CPF sob o nº ..., residente e domiciliado em

Brasília/DF, resolve ceder à POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF, com sede

e  foro  nesta  Capital,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  089426100001/16, representada pelo CEL

QOPM STÉFANO ENES LOBÃO,  na  qualidade  de  Chefe  do  Departamento  de  Logística  e

Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal, portador do RG nº 1.532.397 SSP/DF, inscrito no

CPF  sob  o  nº  120.686.438-98,  residente  e  domiciliado em  Brasília/DF,  com  delegação  de

competência prevista no art. 2º, inciso VI, da Portaria PMDF nº 785, de 26 de junho de 2012, que

aprova o Regimento Interno do Departamento de Logística e Finanças da PMDF, e nas Normas de

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, o uso do bem imóvel objeto do

presente Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O presente Termo de Cessão de Uso obedece às disposições do art. 15, inciso V,  da Lei

Orgânica do Distrito Federal e à Lei nº 5.730, de 24 de outubro de 2016.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DESTINAÇÃO

O presente Termo tem por objeto a cessão de uso gratuita à PMDF de área pública,  de

propriedade da SEDUH, situada na Área Especial 01 da SML 7/8, Lago Norte, Distrito Federal,

com 6.800,00 m² (seis mil e oitocentos metros quadrados), conforme croqui constante no Anexo I

deste  instrumento,  para  a  construção  e  a  instalação,  nesse  local,  da  sede  da  Companhia  de

Policiamento  Lacustre,  do  Batalhão  de  Policiamento  Turístico,  da  Polícia  Militar  do  Distrito

Federal.

Parágrafo único. As áreas ora cedidas somente poderão ser utilizadas pela PMDF para a

finalidade mencionada, sendo nula a cessão de uso caso seja dada destinação diversa da prevista

neste Termo, conforme o art. 4º da Lei nº 5.730/2016 e vedado à Cessionária transferir ou ceder esta

Cessão de Uso, bem como emprestar ou ceder, a qualquer título, no todo ou em parte, as áreas

objeto deste  Termo,  ficando automaticamente rescindida a  presente Cessão de Uso em caso de

inobservância desta Cláusula.

CLÁUSULA QUARTA –  DAS PENALIDADES DECORRENTES DE MÁ UTITIZAÇÃO

DAS ÁREAS CEDIDAS

Será de inteira responsabilidade da CESSIONÁRIA qualquer multa ou penalidade que venha

a  ser  aplicada  pelos  poderes  públicos  por  desrespeito  às  leis  federais,  estaduais  ou  distritais,

referentes  à  utilização  das  áreas  cedidas.  Será,  ainda,  de  responsabilidade  da  CESSIONÁRIA

qualquer exigência das autoridades públicas em relação a atos por ela praticados.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA JUSTIFICATIVA

A presente Cessão de Uso será a título gratuito, considerando que as áreas cedidas por meio

deste  instrumento visam, de forma imediata,  ao atendimento do interesse público,  permitindo a

demarcação  da  área  de  segurança  da  Companhia  de  Policiamento  Lacustre,  do  Batalhão  de

Policiamento Turístico, da Polícia Militar do Distrito Federal, viabilizando, assim, a manobra das

carretas que transportam as embarcações, bem como propiciando melhores condições para que a

PMDF possa cumprir  as  demandas de segurança pública e  de proteção e  preservação do meio

ambiente no Lago Paranoá e nas suas adjacências, em especial, após a implantação do Complexo de

Turismo, Lazer e Prática de Esportes denominado Praia Norte.

Esta  Cessão  de  Uso  também  objetiva  evitar  a  depredação  dos  equipamentos  públicos

existentes no local,  bem como obstar o ingresso de pessoas não autorizadas nas instalações da

PMDF e na rampa,  que margeia o Lago Paranoá,  destinada à  entrada e  saída das  carretas  que

transportam as embarcações da Corporação.
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Tendo em vista  que esses  serviços  prestados  pela  PMDF são de  interesse  público  e  de

considerável  relevância,  este  Termo  constitui  exceção  à  exigência  de  processo  licitatório,  nos

termos do art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do § 2º do art. 1º da

Lei nº 5.730/2016, uma vez que a segurança pública é serviço essencial.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este  Termo  terá  vigência  de  60  (sessenta)  meses,  a  contar  da  data  de  sua  assinatura,

facultada a sua prorrogação mediante comunicação prévia realizada pela Cessionária  à Cedente

com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência do término da vigência do instrumento de Cessão

de Uso, e aceite pela Cedente.

Parágrafo único. O presente instrumento terá a sua vigência encerrada antes do prazo citado

caso ocorra a efetiva incorporação dos imóveis objetos desta Cessão de Uso Gratuita ao acervo

patrimonial da Polícia Militar do Distrito Federal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

A CESSIONÁRIA se obriga a:

I - assumir toda e qualquer despesa relativa ao consumo de energia elétrica e outros tributos,

impostos e taxas que venham a incidir sobre as áreas ocupadas, bem como o ressarcimento das

despesas vincendas;

II - promover às suas custas a conservação e limpeza das áreas cedidas;

III  -  cumprir  as  normas  de  posturas,  saúde,  segurança  pública,  trânsito,  metrologia,

edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida;

IV - submeter à aprovação da SEDUH os projetos relativos à reparação dos danos ocorridos,

bem  como  os  relativos  às  benfeitorias  necessárias  ao  desenvolvimento  da  atividade  a  que  se

destinam as áreas cedidas;

V -  restituir  as  áreas  cedidas,  finda  a  cessão,  no  estado  em  que  as  recebeu,  salvo  as

deteriorações  decorrentes  do  seu  uso  normal,  não  assistindo  à  CESSIONÁRIA  o  direito  à

indenização;

VI - consultar a Cedente antes de proceder a qualquer alteração das áreas objetos deste

Termo.

Parágrafo único. Extinta a cessão, toda e qualquer benfeitoria reverterá ao patrimônio da

Cedente, não assistindo à PMDF o direito à indenização.
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADES DA CESSIONÁRIA

A CESSIONÁRIA se responsabiliza, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos

eventualmente  causados  a  terceiros,  bem como pelos  provenientes  da  manutenção de  redes  de

serviços públicos e pelo custo de seu remanejamento, quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO

Toda e qualquer alteração deste instrumento deverá ser processada mediante a celebração

de Termo Aditivo, vedada a alteração do objeto, assim como quaisquer modificações na destinação

ou utilização.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

A  presente  Cessão  poderá  ser  dissolvida  de  comum  acordo,  bastando,  para  tanto,

manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Verificado o descumprimento de quaisquer  das cláusulas constantes deste Termo, serão

aplicadas  as  penalidades  previstas  na  Lei  Federal  nº  8.666/1993  e  nas  Normas  de  Execução

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO UNILATERAL

O Distrito Federal poderá rescindir, unilateralmente, a Cessão, verificada a superveniência

de norma legal que impeça a sua continuidade ou o descumprimento de quaisquer das Cláusulas

constantes deste Termo, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e nas

Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS E PROCEDIMENTOS

Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste instrumento, deverão ser submetidos

à  apreciação  das  partes,  que,  em  comum  acordo,  editarão  Termo  Aditivo  para  solucionar  a

pendência constatada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS EXECUTORES

O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal, designará Executores

para a  presente Cessão,  que desempenharão as  atribuições  previstas nas Normas de Execução

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
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A eficácia  do  Termo  fica  condicionada  à  publicação  resumida  do  instrumento  pela

Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,

para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do

instrumento pela Polícia Militar do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao

cumprimento do presente Termo.

ANEXO I – CROQUI DA ÁREA CEDIDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – ÁREAS CEDIDAS

O seguinte  croqui  apresenta a  área cedida pela  SEDUH à PMDF por  meio do presente

Termo de Cessão de Uso Gratuita:

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÕES, SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS DE ÁREAS

A área  descrita  na  Cláusula  Primeira  deste  Anexo  I  pode  ser  alterada,  suprimida  ou

acrescida, a qualquer tempo, por meio da celebração de Termos Aditivos, sem quaisquer prejuízos

para este Termo de Cessão de Uso.
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PELA CEDENTE:

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação

PELA CESSIONÁRIA:

STÉFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Chefe do Departamento de Logística e Finanças/PMDF

TESTEMUNHAS:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subcomando Geral

Departamento de Logística e Finanças

Despacho SEI-GDF  PMDF/DLF Brasília-DF, 08 de novembro de 2019

DESPACHO DO CHEFE DE GAB DO DLF

1 - Conforme despacho SEI n. 22026808,  da lavra do Sr Chefe do DLF, encaminhar ao
GCG.

IDOMAR CUSTODIO DA SILVA - TC QOPM

CHEFE DE GAB

Documento assinado eletronicamente por IDOMAR CUSTODIO DA SILVA - TC QOPM,
Matr.0050309-6, Chefe de Seção, em 08/11/2019, às 10:13, 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= 31139800 código CRC= A0D2909B.

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

Setor de Areas  Isoladas  Sudeste - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3190 5501

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 31139800
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete do Comando Geral

Assessoria de Análise Técnico-Jurídica

Despacho - PMDF/GCG/AATJ Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2020.

 

Senhor Chefe do DLF,

 

Tendo em vista a inclusão de nova minuta de Termo de Cessão de Uso ( 31037322),
incumbiu-me o Excelen ssimo Senhor Comandante-Geral de encaminhar o feito a Vossa Senhoria 
para fins de análise e manifestação prévia acerca do ajuste proposto.

 

GILVÂNI SOUZA COSTA PINTO - TC QOPM

Chefe do Gabinete do Comandante-Geral em Exercício

Documento assinado eletronicamente por GILVANI SOUZA COSTA PINTO - TC QOPM,
Matr.0050363-0, Chefe da Assessoria de Análise Técnico-Jurídica, em 09/02/2020, às 22:23,
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= 35062777 código CRC= 31B691CF.

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

SPO A/E 04 - QCG - PALÁCIO TIRADENTES - Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3190 0035

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 35062777
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subcomando Geral

Departamento de Logística e Finanças

Despacho - PMDF/DLF Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020.

CHEFE DO DLF/PMDF

1- Ciente.

2- A Chefe da Seção de Convênios (DALF) para analisar o instrumento, tratando com este Chefe.

 

Stéfano Enes Lobão - CEL QOPM

Chefe do DLF

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 10/02/2020, às 18:30, 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= 35381725 código CRC= 0C3B2469.

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

Setor de Areas  Isoladas  Sudeste - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3190 5501

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 35381725
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
                    (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.942.610/0001-16
Certidão nº: 187588727/2019
Expedição: 24/10/2019, às 18:20:16
Validade: 20/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 
Certifica-se que PO L ICIA M I LITA R DO DIST RITO FE DERAL
                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.942.610/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Convênios

Informação - PMDF/DLF/DALF/SCON  

 

Senhor Diretor de Apoio Logístico e Finanças,

 

1. Trata-se os presentes autos de minuta de Termo de Cessão Gratuita de Uso
(31037322) encaminhada pelo Comandante do Batalhão de Policiamento Turís co (BPTur), o qual tem
por objeto a cessão de uso gratuita à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) de área pública, de
propriedade ou sob o domínio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito
Federal (SEDUH), situada na Área Especial 01 da SML 7/8, Lago Norte, Distrito Federal, com 6.800,00
m² (seis mil e oitocentos metros quadrados), conforme croqui constante no Anexo I do instrumento
(31037322), para a construção e a instalação, nesse local, da sede da Companhia de Policiamento
Lacustre, do Batalhão de Policiamento Turístico, da Polícia Militar do Distrito Federal.

2. Preliminarmente, verifica-se que se trata de uma hipótese de licitação dispensada
prevista no Art. 17, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993, em que a Administração concede
direito real de uso de bens imóveis, caso se des nem a outro órgão ou en dade da Administração
Pública:

 

Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à
existência de interesse público devidamente jus ficado, será precedida
de avaliação e obedecerá às seguintes normas:[...]

§ 2o A Administração também poderá conceder tulo de propriedade ou
de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, quando o uso
destinar-se: (grifo nosso)       

I - a outro órgão ou en dade da Administração Pública, qualquer que seja
a localização do imóvel; [...]

 

3. Outrossim, o caso em referência se amolda ao con do na Lei Distrital nº 5.730/2016,
que traz a possibilidade de cessão de uso de bens públicos para en dades públicas e privadas,
estabelecendo, de forma obrigatória, a celebração do Termo de Cessão de Uso, sem necessidade de
prévio procedimento licitatório, consoante o descrito a seguir:

 

Art. 1º O Distrito Federal e suas en dades da administração indireta
podem ceder o uso de bens públicos imóveis, de forma gratuita ou
onerosa, por tempo determinado ou indeterminado, a órgãos e en dades
públicos e a entidades privadas.

§1º A cessão de bens públicos a entidades privadas deve ser precedida de:

I - avaliação do bem;

II - justificativa de gratuidade, quando for o caso;

III - licitação, ressalvados os casos de inexigibilidade. 

§2º Considera-se causa de inexigibilidade de licitação a cessão de uso para
en dade registrada como bem cultural imaterial do Distrito Federal, nos
termos da Lei nº 3.977, de 29 de março de 2007, e do Decreto nº 28.520, de
7 de dezembro de 2007.
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§ 3º A cessão de uso deve ser precedida de procedimento sele vo
impessoal, ressalvados os casos de inexigibilidade

[...]

Art. 3º A cessão de uso é formalizada mediante termo de uso, no qual
constem as condições estabelecidas, inclusive a finalidade da sua
realização. [...] (grifo nosso)

 

4. A supracitada Lei já foi objeto de análise pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal,
conforme Parecer nº 1250/2016 – PRCON/PGDF, no qual o Termo de Cessão de Uso é definido como
instrumento para a formalização de transferência gratuita da posse de bem público entre órgãos ou
entidades, como se observa do trecho desse parecer que segue: 

 

[...]

Todavia, a novel Lei 5.730, de 24 de outubro de 2016, dissipa quaisquer
dúvidas a respeito, ao impor o termo de cessão de uso, inclusive para a
cessão a órgãos. Com efeito, dispõem os arts. 1° e 3° da referida lei,
verbis: [...]

Assim, em relação ao instrumento a ser u lizado, a dúvida afigura-se-nos
resolvida, em prol da u lização do termo de cessão de uso, em virtude da
edição da Lei 5.730/16.

[...]

 

5. Seguindo os apontamentos constantes no Parecer nº 753/2013 – PROCAD/PGDF,
têm-se as seguintes observações para os autos deste processo na parte referente ao Termo de Cessão
de Uso (31037322):

- QUALIFICAÇÃO DAS PARTES: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Primeira);

- PREVISÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Sétima);

- PRAZO DE VIGÊNCIA: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Sexta);

- FORO: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Décima Quinta);

- DISCIPLINA SOBRE A RESCISÃO: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Décima
Primeira);

- DISSOLUÇÃO: documento SEI nº 31037322 (Cláusulas Décima);

- ALTERAÇÃO CONTRATUAL: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Nona);

- RESPONSABILIDADE: documento SEI nº 31037322 (Cláusulas Quarta e Oitava);

- Des nação a ser dada às construções e benfeitorias remanescentes na data da
extinção do ajuste: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Décima);

- Previsão quanto à eventual indenização pelas benfeitorias: documento SEI
nº 31037322 (Cláusula Sétima, inciso V e parágrafo único);

- Previsão de sanções pelo descumprimento do termo de cessão de uso: documento SEI
nº 31037322 (Cláusulas Décima, Décima Primeira e Quarta);

- Iden ficação do espaço que será cedido: documento SEI
nº 31037322 (Cláusula Terceira e Anexo I ao instrumento).

6. No que diz respeito às recomendações constantes do Parecer nº 867/2013 –
PROCAD/PGDF, têm-se as seguintes observações adicionais:

- PRAZO DE VIGÊNCIA: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Sexta);
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- RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA em cobrir toda e qualquer despesa rela va à
manutenção e à conservação do bem objeto da cessão: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Sé ma,
incisos I e II);

- RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA entregar, finda a cessão de uso, o objeto da
cessão no estado de funcionamento e uso em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais do
uso regular: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Sétima, inciso V);

7. Rela vamente àquelas recomendações constantes no Parecer nº 673/2015 –
PRCON/PGDF, cabe ressaltar o seguinte:

- JUSTIFICATIVA DA CESSÃO DE USO: documento SEI nº 31037322 (Cláusula Quinta);

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E

TRABALHISTA: documentos SEI nos 35384933, 35384969, 35384988, 35385015, 35385035 e 35385058.

- DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DA ÁREA OCUPADA: consta o documento SEI
nº 35438015.

8. Registre-se, ainda, que, no Parecer nº 753/2013-PROCAD-PGDF, restou assentado
que:

 

[...] sobre a duração dos termos de outorga de bens públicos, observa-se
que inexiste disciplina legal acerca de prazos ou prorrogação, valendo
invocar, no que for aplicável, o regramento incidente aos contratos
administra vos (...). Nessa linha, deve ser fixado prazo específico e
delimitado de vigência, conforme previsto no art. 57, parágrafo 3º, da Lei
Nacional de Licitações, que veda a vigência de contrato com prazo
indeterminado.

 

9. Tal entendimento foi corroborado pelo Parecer nº 867/2013 – PROCAD/PGDF e, nos
autos, foi fixado o prazo de 60 (sessenta) meses, conforme Cláusula Sexta da minuta (31037322).

10. Por fim, no tocante à minuta Termo de Cessão de Uso ( 31037322), constata-se que
apenas é necessário a inserção da fraseologia an corrupção, disposta no Decreto Distrital nº
34.031/2012, conforme cita o Parecer nº 673/2015 – PRCON/PGDF, quando da inclusão, no SEI, da
minuta defini va que será assinada pelos representantes das partes e testemunhas. Assim explicita
essa fraseologia: "Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060".

11. Com base no exposto, sugere-se o encaminhamento dos presentes autos à ATJ/DLF
para análise da minuta de termo de cessão de uso gratuita (31037322) e demais documentos
correlatos, bem como posterior envio à apreciação do Chefe do DLF e do Comando da Corporação, de
modo que, assim entendendo, a presente proposta de cessão de uso seja reme da à Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), para conhecimento, avaliação e
outras providências julgadas oportunas.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por REGIANE BORGES DE MORAIS - CAP QOPM,
Matr.0077140-6, Chefe de Seção, em 11/02/2020, às 15:12, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 35438125 código CRC= 2A51C76D.

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

SAISo Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

 

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 35438125
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças

Seção de Convênios

Despacho - PMDF/DLF/DALF/SCON Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020.

 

1. Ciente da Informação PMDF/DLF/DALF/SCON (35438125) e dos demais documentos
correlatos contidos neste processo;

2. Encaminhem-se os presentes autos ao Chefe da ATJ/DLF para análise da minuta de
termo de cessão de uso gratuita (31037322) e dos outros documentos pertinentes.

 

Atenciosamente,

 

DOUGLAS PEREIRA JÁCOME - CEL QOPM

Diretor de Apoio Logístico e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PEREIRA JACOME - CEL QOPM,
Matr.0050279-0, Diretor(a), em 11/02/2020, às 15:59, 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= 35440303 código CRC= C8ED2DAB.

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

SAISo Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

 

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 35440303
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Assessoria Técnica do DLF

 

Parecer Técnico n.º 562/2020 - PMDF/DLF/ATJ  

   

I – DOS FATOS

 

1. Trata-se de análise de conformidade da minuta de Termo de Cessão Gratuita de Uso
(31037322) encaminhada pelo Comandante do Batalhão de Policiamento Turís co (BPTur), o qual tem
por objeto a cessão de uso gratuita à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) de área pública, de
propriedade ou sob o domínio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal
(SEDUH), situada na Área Especial 01 da SML 7/8, Lago Norte, Distrito Federal, com 6.800,00 m² (seis
mil e oitocentos metros quadrados), conforme croqui constante no Anexo I do instrumento (31037322),
para a construção e a instalação, nesse local, da sede da Companhia de Policiamento Lacustre, do
Batalhão de Policiamento Turístico, da Polícia Militar do Distrito Federal.

 

II – DO DIREITO

 

2. A presente análise técnico-jurídica, solicitada pelo Diretor da DALF , cingir-se-a à adequação
jurídico-formal da minuta-padrão à legislação correlata. Assim, aspectos estritamente técnicos
relacionados ao objeto do termo de cessão de uso de área pública, assim como sua conveniência, fogem
da alçada deste opina vo, sendo de exclusiva responsabilidade das autoridades designadas para tais
missões, tudo conforme previsto em Lei.

 

3. Na presente análise foi u lizada como referência a minuta-padrão aprovada pelo Decreto nº
23.287/2002, Termo Padrão nº 16/2002, e os entendimentos da Procuradoria-Geral do DF externado por
meio dos Pareceres nº 753/2013 - PROCAD/PGDF, 867/2013- PROCAD/PGDF e 737/2018 –
PGDF/GAB/PRCON.

 

4. Preliminarmente, verifica-se que se trata de uma hipótese de licitação dispensada prevista no
Art. 17, § 2º, inciso I da Lei nº 8.666/93, em que a Administração concede direito real de uso de bens
imóveis, caso se destinem a outro órgão ou entidade da Administração Pública:

 

Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à
existência de interesse público devidamente jus ficado, será precedida
de avaliação e obedecerá às seguintes normas:[...]

§ 2o A Administração também poderá conceder tulo de propriedade ou
de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, quando o uso
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destinar-se: (grifo nosso)       

I - a outro órgão ou en dade da Administração Pública, qualquer que seja
a localização do imóvel;

 

5. Outrossim, o caso em referência se amolda nos termos do con do na Lei Distrital nº
5.730/2016, que traz a possibilidade de cessão de uso de bens públicos para en dades públicas e
privadas, estabelecendo de forma obrigatória a celebração do Termo de Cessão de Uso, sem
necessidade de prévio procedimento licitatório, a seguir descrito:

 

Art. 1º O Distrito Federal e suas en dades da administração indireta
podem ceder o uso de bens públicos imóveis, de forma gratuita ou
onerosa, por tempo determinado ou indeterminado, a órgãos e en dades
públicos e a entidades privadas.

§1º A cessão de bens públicos a entidades privadas deve ser precedida de:

I - avaliação do bem;

II - justificativa de gratuidade, quando for o caso;

III - licitação, ressalvados os casos de inexigibilidade. 

§2º Considera-se causa de inexigibilidade de licitação a cessão de uso para
en dade registrada como bem cultural imaterial do Distrito Federal, nos
termos da Lei nº 3.977, de 29 de março de 2007, e do Decreto nº 28.520, de
7 de dezembro de 2007.

§ 3º A cessão de uso deve ser precedida de procedimento sele vo
impessoal, ressalvados os casos de inexigibilidade

[...]

Art. 3º A cessão de uso é formalizada mediante termo de uso, no qual
constem as condições estabelecidas, inclusive a finalidade da sua
realização. [...] (grifo nosso)

 

6. A supracitada lei já foi objeto de análise pela Procuradoria do Distrito Federal, conforme
Parecer nº 1250/2016 – PRCON/PGDF, em que define o Termo de Cessão de Uso como instrumento para
formalização de transferência gratuita da posse de bem público entre órgãos ou entidades,  in verbis: 

 

Todavia, a novel Lei 5.730, de 24 de outubro de 2016, dissipa quaisquer
dúvidas a respeito, ao impor o termo de cessão de uso, inclusive para a
cessão a órgãos. Com efeito, dispõem os arts. 1° e 3° da referida lei,
verbis: [...]

Assim, em relação ao instrumento a ser u lizado, a dúvida afigura-se-nos
resolvida, em prol da ulização do termo de cessão de uso, em virtude da
edição da Lei 5.730/16.

 

7. Seguindo os apontamentos constantes no Parecer nº 753/2013-PROCAD/PGDF, têm-se as
seguintes observações para os autos deste processo na parte referente ao Termo de Cessão de Uso
(26182030):
8.  

a) Qualificação das partes; [Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula
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Primeira]

b) Previsão de suas obrigações;  [Presente - Doc. Sei n. 31037322 -
Cláusulas Sétima e Oitava]

c) Prazo de Vigência; [Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Sexta]

d) Foro; [Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Décima Quinta]

e) Disciplina sobre a rescisão; [Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula
Décima]

f) DISSOLUÇÃO; [Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Décima e
Décima Primeira]

g) Alteração Contratual; [Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Nona e
Décima Segunda]

h) Des no a ser dado às construções e benfeitorias remanescentes na
data da ex nção do ajuste; [Presente - Doc. Sei n. 31037322 -
Cláusula Sétima]

i) Previsão quanto à eventual indenização pelas benfeitorias; [Presente -
Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Sétima]

j) Previsão de sanções pelo descumprimento do termo de cessão de uso;
[Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Décima]

k) Iden ficação do espaço que será cedido; [Presente - Doc. Sei
n. 31037322 - Cláusula Terceira]

 

9. No que diz respeito às recomendações constantes nos do Parecer nº 867/2013 – PROCAD-
PGDF, têm-se as seguintes observações adicionais:

 

a) Prazo de vigência [Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Sexta]

b) Responsabilidade da cessionária em cobrir toda e qualquer despesa
rela va à manutenção e à conservação do bem objeto da cessão;
[Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Sétima]

c) Entregar o objeto da cessão no estado de funcionamento e uso em que
o recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais do uso regular; [Presente
- Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Sétima]

 

10. Rela vamente àquelas constantes no Parecer nº 673/2015-PRCON/PGDF, cabe ressaltar o
seguinte:

 

a) Justificativa da cessão [Presente - Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Quina]

b)Documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e
trabalhista [Presente em parte, tendo em vista que há cer dões vencidas
- Doc. Sei
n. 35384933, 35384969, 35384988, 35385015, 35385035 e 35385058 ] 

c) Documentos representa vos da área ocupada  [Presente - Doc. Sei
n.  35438015 ]

 

11. Registre-se ainda que, no Parecer nº 753/2013-PROCAD-PGDF, restou assentado que:

 

sobre a duração dos termos de outorga de bens públicos, observa-se que
inexiste disciplina legal acerca de prazos ou prorrogação, valendo invocar,
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no que for aplicável, o regramento incidente aos contratos
administra vos (...). Nessa linha, deve ser fixado prazo específico e
delimitado de vigência, conforme previsto no art. 57, parágrafo 30 da Lei
Nacional de Licitações, que veda a vigência de contrato com prazo
indeterminado.

 

12. Tal entendimento foi corroborado pelo Parecer nº 867/2013 – PROCAD-PGDF e, nos autos, foi
fixado o prazo de 60 (sessenta) meses, conforme cláusula terceira do termo sob análise (Presente -
Doc. Sei n. 31037322 - Cláusula Sexta).

 

13. Por fim, no tocante à minuta Termo de Cessão de Uso ( 31037322) e seus anexos sugere-se
atender o contido no Parecer nº 673/2015-PRCON/PGDF:

 

inserir a fraseologia an corrupção prevista no Decreto Distrital nº
34.031/2012, a saber: "havendo irregularidades neste instrumento, entre
em contato com a Ouvidoria de Combate I à Corrupção, no telefone 0800-
6449060".

 

III - DA CONCLUSÃO

 

14. Em face do exposto, a minuta de Termo de Cessão de Uso (31037322) está, em linhas gerais e
sob o aspecto estrutural e formal, semelhante à Minuta-Padrão aprovada pelo Decreto nº 23.287/2002,
Termo Padrão nº 16/2002; Pareceres nº 753/2013 - PROCAD/PGDF, 867/2013- PROCAD/PGDF e
673/2015-PRCON/PGDF.

 

15. No entanto, sugere-se que os presentes autos sejam reme dos à Procuradoria-Geral do DF, por
força do disposto no art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

 

16. Nesse sen do, após manifestação da d. PGDF, convém que os autos sejam reme dos à
Subseção de Convênios para a adoção das providências cabíveis ao prosseguimento do feito.

 

17. Ao Sr. Chefe do DLF para ciência e decisão.

 

18. É o parecer.

 

LEANDRO RODRIGUES DOROTEU - MAJ QOPM

Chefe da ATJ/GAB/DLF

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO RODRIGUES DOROTEU - MAJ QOPM,
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Matr.0021636-4, Chefe de Seção, em 11/03/2020, às 14:52, 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= 36837249 código CRC= BCBEBC11.

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

SPO A/E 04 Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

3190 5515
 

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 36837249
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Assessoria Técnica do DLF

Despacho - PMDF/DLF/ATJ Brasília-DF, 10 de março de 2020.

DESPACHO DO CHEFE DO DLF

 

1. Aprovo o Parecer Técnico n.º 562/2020 - PMDF/DLF/ATJ, referente ao Processo SEI nº 00054-
00036600/2018-54, no sen do de que a minuta de Termo de Cessão de Uso (31037322), a ser firmado
entre a PMDF e a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
(SEDUH), está, em linhas gerais e sob o aspecto estrutural e formal, de acordo com a Minuta-Padrão
aprovada pelo Decreto n. 23.287/2002, Termo Padrão n. 16/2002, e Pareceres nº 753/2013 -
PROCAD/PGDF e 867/2013- PROCAD/PGDF.

 

2. À DALF para:

 

a) Inserir a fraseologia an corrupção prevista no Decreto Distrital nº 34.031/2012, a
saber: "havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate I à
Corrupção, no telefone 0800-6449060";

b) Renovar as certidões vencidas de que trata o item 10, alínea "b" do referido Parecer.

 

3. À ATJ para:

a) Remessa à Procuradoria-Geral do DF, por força do disposto no art. 38, parágrafo
único da Lei nº 8.666/93.

b) Publicar no DODF.

 

 

STÉFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Chefe do DLF

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 11/03/2020, às 17:19, 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= 36847907 código CRC= 71E90264.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças

Despacho - PMDF/DLF/DALF Brasília-DF, 12 de março de 2020.

 

1. Ciente.

2. Encaminhe-se à SCON/DALF para conhecimento e demais providências.

 

DOUGLAS PEREIRA JACOME - CEL QOPM

Diretor da DALF

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PEREIRA JACOME - CEL QOPM,
Matr.0050279-0, Diretor(a), em 12/03/2020, às 17:25, 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= 37003830 código CRC= 27BC0166.

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

Setor de Areas  Isoladas  Sudeste - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610201 - DF

3190 5551

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 37003830
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças

Seção de Convênios

 

 

Ofício Nº 175/2020 - PMDF/DLF/DALF/SCON Brasília-DF, 12 de março de 2020.

 

Ao Senhor

VINICIUS SILVA DE FREITAS - CEL QOPM

Diretor de Controle Contábil

Departamento de Logística e Finanças

Polícia Militar do Distrito Federal

Nesta

 

Senhor  Diretor,

 

Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria os autos do presente
processo, os quais tratam de minuta de Termo de Cessão Gratuita de Uso (31037322) encaminhada
pelo Comandante do Batalhão de Policiamento Turís co (BPTur), o qual tem por objeto a cessão de
uso gratuita à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) de área pública, de propriedade ou sob o
domínio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), situada
na Área Especial 01 da SML 7/8, Lago Norte, Distrito Federal, com 6.800,00 m² (seis mil e oitocentos
metros quadrados), conforme croqui constante no Anexo I do instrumento (31037322), para a
construção e a instalação, nesse local, da sede da Companhia de Policiamento Lacustre, do Batalhão
de Policiamento Turístico, da Polícia Militar do Distrito Federal.

Nesse sen do, considerando o Despacho - PMDF/DLF/ATJ ( 36847907), solicito a Vossa
Senhoria a inclusão, neste processo, das cer dões per nentes em subs tuição às cer dões vencidas
de que trata o Item 10, alínea "b" do Parecer Técnico n.º 562/2020 - PMDF/DLF/ATJ (36837249):

 

b ) Documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista
[Presente em parte, tendo em vista que há certidões vencidas] - Doc.
Sei nº 35384933, 35384969, 35384988, 35385015, 35385035 e 35385058.

 

Atenciosamente,

 

DOUGLAS PEREIRA JÁCOME - CEL QOPM

Diretor de Apoio Logístico e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PEREIRA JACOME - CEL QOPM,
Matr.0050279-0, Diretor(a), em 13/03/2020, às 15:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
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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= 37013495 código CRC= 0E3C9E07.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAISo Setor Policial Sul - Bairro Asa Sul - CEP 70610200 - DF

 

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 37013495
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Diretoria de Controle Contábil

Despacho - PMDF/DLF/DICC Brasília-DF, 13 de março de 2020.

1 - Analisar e emitir os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista que se
encontram vencidos, para posterior exame e aprovação do Chefe do DLF;

2 - Após, encaminhar a este Chefe para análise e providências ulteriores;

3 - A Sd Izabela Ramalho, mat. 732.680/7, para providências do despacho.

 

No Impedimento

SINÉSIO SILVA SOUZA - TC QOPM

Chefe da Seção de Controle Contábil/DiCC

Documento assinado eletronicamente por JACQUES NOGUEIRA ARAUJO - MAJ QOPM,
Matr.0050696-6, Chefe de Seção, em 13/03/2020, às 17:20, 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= 37075884 código CRC= 17D8B8CC.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Diretoria de Controle Contábil

 

 

Ofício Nº 23/2020 - PMDF/DLF/DICC Brasília-DF, 18 de março de 2020.

 

Senhor Diretor,

 

Ao tempo em que o cumprimento, em atenção à solicitação con da no O cio Nº
175/2020 - PMDF/DLF/DALF/SCON (37013495), informo a Vossa Senhoria que foram inseridos os
documentos relacionados à regularidade do CNPJ da corporação, conforme demandado
(37293778, 37293899, 37293978, 37294253, 37295572). Esclareço-vos no entanto, que ao solicitar a
emissão da Cer dão Nega va do GDF, constou pendências de tributos rela vos a veículos leiloados,
cujos débitos foram vinculados indevidamente ao cadastro da PMDF, sendo emi da Cer dão Posi va
de Débitos (37294058). 

Por derradeiro, acrescento-vos que já foi demandado à DPMT, a fim de que se faça
gestão perante os órgãos responsáveis, para solucionar as pendências apontadas conforme instruído
no Processo SEI n° 00054-00028157/2020-62.

 

Atenciosamente,

 

SINÉSIO SILVA SOUZA - TC QOPM

Chefe da Seção de Controle Contábil/DiCC/DLF

 

 

Ao Senhor 

DOUGLAS PEREIRA JACOME - CEL QOPM

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças

Polícia Militar do distrito Federal

NESTA

Documento assinado eletronicamente por SINESIO SILVA SOUZA - TC QOPM, Matr.0050567-6,
Chefe de Seção, em 18/03/2020, às 18:45, 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= 37292556 código CRC= D4CC58C6.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
CNPJ: 08.942.610/0001-16 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:04 do dia 06/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2020.
Código de controle da certidão: 59D2.F8E0.8722.84C0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.942.610/0001-16
Certidão nº: 6539016/2020
Expedição: 13/03/2020, às 17:19:28
Validade: 08/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que P O L I C I A  M I L I T A R  D O  D I S T R I T O  F E D E R A L

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.942.610/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Ministério da Economia - ME
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Atendimento aos Requisitos Fiscais

Documento gerado em 13/03/2020 17:08:49 Página  de 1 1

CNPJ Pesquisado: 08.942.610/0001-16 - POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
Ente Federado: Distrito Federal

Data Pesquisa: 13/03/2020

* Notas Explicativas
(!) - As exigências não comprovadas por meio deste serviço deverão ser comprovadas documentalmente diretamente ao órgão concedente.
(!) - Para validar o extrato através do QRCode, faça o download do aplicativo Vio na Apple Store ou Play Store.

I - Obrigações de Adimplência Financeira

Item Legal Fonte Situação Validade

 - Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da1.1
União 

PGFN/RFB  Comprovado 02/09/2020

 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS 1.3 CAIXA  Comprovado 25/03/2020

 - Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos1.4
concedidos pela União 

SAHEM  Comprovado 13/03/2020

 - Regularidade perante o Poder Público Federal 1.5 CADIN  Comprovado 13/03/2020

II - Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios

Item Legal Fonte Situação Validade
 2.1 - Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente

 - SIAFI/Subsistema Transferências 2.1.1 SIAFI/Subsistema
Transferências  Comprovado 13/03/2020

 - SICONV 2.1.2 SICONV  Comprovado 13/03/2020
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

cERTtDÃo PoslrlvA DE DEBlros

ceRroÃo run : 097-00.845'57312020
: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

: AV AREA 4 - SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE S/N
NOME
ENDEREçO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

ASA SUL

08.942.61 0.0001 -16

FINALIDADE : JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE

conðta(m) o(E) eegruinte(s) débito(É) :

rnscrição Ano Rec. Parce1eB åbert.êE QPA vlr Débíto CFDF' Dt-Ini D!-Conando

20L9 1244 Í.PvA s120Í9 1,244 rPvA 01
2õ1-9 1244 rPvA 01
tÕ19 12¿4 rPvÀ 01
2ó19 7244 tPvA 01

02 03

1
x
4
1
L

1
2

16
47
92
61
95

53
91
13
47
t7

¡IA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA / 2O!9 .

DébitoE Eo lrançamentoi.: 5 613,21a s 613'2L

Esta Certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham

a ser apurados.

Certidão expedida conforme o Decreto Distrital nr. 23.873 de O4lO7l2OO3, gratuitamente.

Brasília-DF, 17 de Março de 2020

Assinatura do FuncionárioCertldão emltlda por MARGARETE as 15:33
Deve ser validada na lnternet site www.fazenda.df br
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.942.610/0001-16

Razão 
Social:

POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: ST SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE AV AREA 4 S/N ASA 
SUL / SETORES COMPLEMENTA / BRASILIA / DF / 70610-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2020 a 25/03/2020 

Certificação Número: 2020022501581902850434

Informação obtida em 13/03/2020 17:14:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

08.942.610/0001-16
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

15/06/2007

NOME EMPRESARIAL 

POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
PORTE 

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

84.24-8-00 - Segurança e ordem pública

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 

LOGRADOURO 

AV AREA 4 - SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE 
NÚMERO 

S/N 
COMPLEMENTO 

ASA SUL 

CEP 

70.610-200 
BAIRRO/DISTRITO 

BRASILIA 
MUNICÍPIO 

BRASILIA 
UF 

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ailton.jose@pmdf.df.gov.br 
TELEFONE 

(61) 3445-1134/ (61) 3445-2009

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/06/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 18/03/2020 às 17:06:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Convênios

Proposta - PMDF/DLF/DALF/SCON  

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM
IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL Nº
.../2019 – SEDUH, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –
SEDUH E A POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL – PMDF, NOS
MOLDES DO PADRÃO Nº 16/2002.
(MINUTA)

 

PROCESSO SEI/GDF Nº ... .

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEDUH, com sede e foro nesta Capital, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.342.553/0001-58, representada pelo senhor  MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA,
na qualidade de Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, portador do RG nº ..., inscrito no
CPF sob o nº ..., residente e domiciliado em Brasília/DF, resolve ceder à POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL – PMDF, com sede e foro nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
089426100001/16, representada pelo CEL QOPM STÉFANO ENES LOBÃO, na qualidade de Chefe do
Departamento de Logís ca e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal, portador do RG nº
1.532.397 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 120.686.438-98, residente e domiciliado em Brasília/DF,
com delegação de competência prevista no art. 2º, inciso VI, da Portaria PMDF nº 785, de 26 de junho
de 2012, que aprova o Regimento Interno do Departamento de Logís ca e Finanças da PMDF, e nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, o uso
do bem imóvel objeto do presente Termo.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O presente Termo de Cessão de Uso obedece às disposições do art. 15, inciso V, da Lei
Orgânica do Distrito Federal e à Lei nº 5.730, de 24 de outubro de 2016.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DESTINAÇÃO

O presente Termo tem por objeto a cessão de uso gratuita à PMDF de áreas públicas,
de propriedade da SEDUH, na Área Especial 01 da SML 7/8, Lago Norte, Distrito Federal, com Área  de
6800,00 m² (seis mil e oitocentos metros quadrados), conforme croqui constante no Anexo I deste
instrumento, para, construção da sede da Companhia de Policiamento Lacustre, do Batalhão de
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Policiamento Turístico, da Polícia Militar do Distrito Federal.

Parágrafo único. As áreas ora cedidas somente poderão ser u lizadas pela PMDF para a
finalidade mencionada, sendo nula a cessão de uso caso seja dada des nação diversa da prevista
neste Termo, conforme o art. 4º da Lei nº 5.730/2016 e vedado à Cessionária transferir ou ceder esta
Cessão de Uso, bem como emprestar ou ceder, a qualquer tulo, no todo ou em parte, as áreas objeto
deste Termo, ficando automa camente rescindida a presente Cessão de Uso em caso de
inobservância desta Cláusula.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES DECORRENTES DE MÁ UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS CEDIDAS

Será de inteira responsabilidade da CESSIONÁRIA qualquer multa ou penalidade que
venha a ser aplicada pelos poderes públicos por desrespeito às leis federais, estaduais ou distritais,
referentes à u lização das áreas cedidas. Será, ainda, de responsabilidade da CESSIONÁRIA qualquer
exigência das autoridades públicas em relação a atos por ela praticados.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA JUSTIFICATIVA

A presente Cessão de Uso será a tulo gratuito, considerando que as áreas cedidas por
meio deste instrumento visam, de forma imediata, ao atendimento do interesse público, permi ndo a
demarcação da área de segurança da Companhia de Policiamento Lacustre, do Batalhão de
Policiamento Turís co, da Polícia Militar do Distrito Federal, viabilizando, assim, a manobra das
carretas que transportam as embarcações, bem como propiciando melhores condições para que a
PMDF possa cumprir as demandas de segurança pública e de proteção e preservação do meio
ambiente no Lago Paranoá e nas suas adjacências, em especial, após a implantação do Complexo de
Turismo, Lazer e Prática de Esportes denominado Praia Norte.

Esta Cessão de Uso também obje va evitar a depredação dos equipamentos públicos
existentes no local, bem como obstar o ingresso de pessoas não autorizadas nas instalações da PMDF
e na rampa, que margeia o Lago Paranoá, des nada à entrada e saída das carretas que transportam
as embarcações da Corporação.

Tendo em vista que esses serviços prestados pela PMDF são de interesse público e de
considerável relevância, este Termo cons tui exceção à exigência de processo licitatório, nos termos
do art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do § 2º do art. 1º da Lei nº
5.730/2016, uma vez que a segurança pública é serviço essencial.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este Termo terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura,
facultada a sua prorrogação mediante comunicação prévia realizada pela Cessionária à Cedente com,
no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência do término da vigência do instrumento de Cessão de Uso,
e aceite pela Cedente.

Parágrafo único. O presente instrumento terá a sua vigência encerrada antes do prazo
citado caso ocorra a efe va incorporação dos imóveis objetos desta Cessão de Uso Gratuita ao acervo
patrimonial da Polícia Militar do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

A CESSIONÁRIA se obriga a:

I - assumir toda e qualquer despesa rela va ao consumo de energia elétrica e outros
tributos, impostos e taxas que venham a incidir sobre as áreas ocupadas, bem como o ressarcimento
das despesas vincendas;

II - promover às suas custas a conservação e limpeza das áreas cedidas;

Proposta PMDF/DLF/DALF/SCON 37334134         SEI 00054-00036600/2018-54 / pg. 128



III - cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia,
edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida;

IV - submeter à aprovação da SEDUH os projetos rela vos à reparação dos danos
ocorridos, bem como os rela vos às benfeitorias necessárias ao desenvolvimento da a vidade a que
se destinam as áreas cedidas;

V - res tuir as áreas cedidas, finda a cessão, no estado em que as recebeu, salvo as
deteriorações decorrentes do seu uso normal, não assistindo à CESSIONÁRIA o direito à indenização;

VI - consultar a Cedente antes de proceder a qualquer alteração das áreas objetos deste
Termo.

Parágrafo único. Ex nta a cessão, toda e qualquer benfeitoria reverterá ao patrimônio
da Cedente, não assistindo à PMDF o direito à indenização.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADES DA CESSIONÁRIA

A CESSIONÁRIA se responsabiliza, em decorrência da a vidade desenvolvida, pelos
danos eventualmente causados a terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de
serviços públicos e pelo custo de seu remanejamento, quando for o caso.

 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO

Toda e qualquer alteração deste instrumento deverá ser processada mediante a
celebração de Termo Adi vo, vedada a alteração do objeto, assim como quaisquer modificações na
destinação ou utilização.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

A presente Cessão poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto,
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Verificado o descumprimento de quaisquer das cláusulas constantes deste Termo, serão
aplicadas as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO UNILATERAL

O Distrito Federal poderá rescindir, unilateralmente, a Cessão, verificada a
superveniência de norma legal que impeça a sua con nuidade ou o descumprimento de quaisquer das
Cláusulas constantes deste Termo, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei Federal nº
8.666/1993 e nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS E PROCEDIMENTOS

Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste instrumento, deverão ser
subme dos à apreciação das partes, que, em comum acordo, editarão Termo Adi vo para solucionar a
pendência constatada.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS EXECUTORES

O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal, designará Executores
para a presente Cessão, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento pela Polícia Militar do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas
ao cumprimento do presente Termo.

 

ANEXO I – CROQUI DA ÁREA CEDIDA

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – ÁREAS CEDIDAS

O seguinte croqui apresenta a área cedida pela SEDUH à PMDF por meio do presente
Termo de Cessão de Uso Gratuita:

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÕES, SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS DE ÁREAS

A área descrita na Cláusula Primeira deste Anexo I pode ser alterada, suprimida ou
acrescida, a qualquer tempo, por meio da celebração de Termos Adi vos, sem quaisquer prejuízos
para este Termo de Cessão de Uso.

 

 

PELA CEDENTE:

 

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação
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PELA CESSIONÁRIA:

 

STÉFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Chefe do Departamento de Logística e Finanças/PMDF

 

TESTEMUNHAS:

 

 

Documento assinado eletronicamente por REGIANE BORGES DE MORAIS - CAP QOPM,
Matr.0077140-6, Chefe de Seção, em 19/03/2020, às 16:21, 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= 37334134 código CRC= C268D257.

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

SAISo Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

 

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 37334134
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças

Seção de Convênios

Despacho - PMDF/DLF/DALF/SCON Brasília-DF, 19 de março de 2020.

 

Senhor Chefe da ATJ/DLF,

 

Considerando que as providências para a DALF/DLF elencadas no Despacho -
PMDF/DLF/ATJ ( 36847907) foram adotadas, conforme documentos SEI

nos 37334134, 37292556, 37293778, 37293899, 37293978, 37294058, 37294253 e 37295572, res tuo
a Vossa Senhoria os autos do presente processo.

 

Atenciosamente,

 

DOUGLAS PEREIRA JÁCOME - CEL QOPM

Diretor de Apoio Logístico e Finanças

  

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS PEREIRA JACOME - CEL QOPM,
Matr.0050279-0, Diretor(a), em 19/03/2020, às 16:51, 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= 37343064 código CRC= AEF02043.

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

SAISo Setor Pol icia l  Sul  - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70610200 - DF

 

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 37343064
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Assessoria Técnica do DLF

Despacho - PMDF/DLF/ATJ Brasília-DF, 20 de março de 2020.

DESPACHO DO CHEFE DA ATJ

 

1. Ciente.

 

2. Considerando  que  as recomendações con das no  Despacho - PMDF/DLF/ATJ (Doc. SEI/GDF
36847907) foram adotadas pela Seção de Convênios/DALF, conforme  o disposto no Despacho -
PMDF/DLF/DALF/SCON (Doc. SEI/GDF 37343064), convém que os autos do processo sejam
encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH) para
que a mesma se manifeste  a respeito da Proposta - PMDF/DLF/DALF/SCON (Doc. SEI/GDF 37334134).

 

CÍDJAN SANTARÉM BRITO - CAP QOPM

Chefe em exercício da ATJ/DLF

Documento assinado eletronicamente por CIDJAN SANTAREM BRITO - CAP QOPM,
Matr.0072943-4, Assessor(a), em 23/03/2020, às 10:49, 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= 37365240 código CRC= D5153A24.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Logística e Finanças

Assessoria Técnica do DLF

Despacho - PMDF/DLF/ATJ Brasília-DF, 20 de março de 2020.

DESPACHO DO CHEFE DO DLF

 

1. Ciente.

 

2. Conforme o Despacho - PMDF/DLF/ATJ (Doc. SEI/GDF 37365240), à Seção de
Convênios/DALF, para encaminhar o referido processo à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal (SEDUH), para apreciação e manifestação quanto a  Proposta -
PMDF/DLF/DALF/SCON (Doc. SEI/GDF 37334134).

 

STÉFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Chefe do DLF

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 23/03/2020, às 13:10, 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= 37365849 código CRC= CC09BA07.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças

Seção de Convênios

 

 

Ofício Nº 211/2020 - PMDF/DLF/DALF/SCON Brasília-DF, 23 de março de 2020.

 

A Sua Excelência o Senhor

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Nesta

 

Senhor Secretário,

 

Ao tempo em que o cumprimento com respeito, encaminho a Vossa Excelência, para
conhecimento e apreciação, proposta (37334134) de Termo de Cessão de Uso de bem imóvel do
Distrito Federal, cujo objeto consiste na cessão de uso gratuita à PMDF de áreas públicas, sob o
domínio da SEDUH, situadas na Área Especial 01 da SML 7/8, Lago Norte, Distrito Federal,
com 6.800,00 m² (seis mil e oitocentos metros quadrados) de dimensão, para a construção da sede da
Companhia de Policiamento Lacustre, do Batalhão de Policiamento Turís co, da Polícia Militar do
Distrito Federal.

Tal minuta foi apreciada internamente nos termos do Parecer Técnico 562 ( 36837249)
e dos Despachos PMDF/DLF/ATJ (36847907, 37365240 e 37365849).

 

Atenciosamente,

 

STÉFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Chefe do Departamento de Logística e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 23/03/2020, às 17:10, 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= 37453614 código CRC= 43B89DE9.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete

 

 

Ofício Nº 1047/2020 - SEDUH/GAB Brasília-DF, 26 de março de 2020.

 

Senhor Chefe,

Com os meus cumprimentos, reporto-me ao O cio Nº 211/2020 -
 PMDF/DLF/DALF/SCON (37453614) desse Departamento de Logís ca e Finanças da Polícia Militar do
Distrito Federal, por meio do qual Vossa Senhoria submete à apreciação desta Secretaria "...proposta
(37334134) de Termo de Cessão de Uso de bem imóvel do Distrito Federal, cujo objeto consiste
na cessão de uso gratuita à PMDF de áreas públicas, sob o domínio da SEDUH, situadas na Área
Especial 01 da SML 7/8, Lago Norte, Distrito Federal, com 6.800,00 m² (seis mil e oitocentos metros
quadrados) de dimensão, para a construção da sede da Companhia de Policiamento Lacustre, do
Batalhão de Policiamento Turístico, da Polícia Militar do Distrito Federal."

Apesar do pleito ser desconhecido desta gestão da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, verifica-se nos autos deste processo que a matéria já
foi objeto de análise por parte da ex nta Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação -
SEGETH, da qual a SEDUH é sucessora.

Conforme se verifica nos despachos 11968674, 12820209, 15201207 exarados naquela
ocasião pela  Subsecretaria de Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH, a área solicitada pela Polícia Militar
para incorporação à Área Especial 01 do SML 7/8 está caracterizada como área pública de uso comum
do povo e, portanto, não está sob o domínio desta Secretaria.

Foi alertado ainda pela SUGEST/SEGETH, que a incorporação da área pública total
pretendida pela PMDF era inviável, haja vista que parte da mesma é a via de acesso ao Lote 01 do
SML 08.  

Ressalta, por fim, a SUGEST/SEGETH, em encaminhamento deste processo à
Subsecretaria de Polí cas e Planejamento Urbano - SUPLAN/SEGETH, que "...Considerando as
a vidades e equipamentos a nentes a Companhia de Operações Lacustres, bem como as
especificidades quanto a segurança própria do seu funcionamento, conforme jus fica va apresentada,
encaminhamos o processo para elaboração de projeto urbanís co de ampliação do lote Área Especial
1 SML 7/8, de modo a incorporar a área pública entre esse lote e o lote 19 da SML 7(grifo nosso).
Devem ser mantidos para o lote ampliado os mesmos parâmetros de ocupação do lote  Área Especial 1
SML 7/8 e os estudos e projeto submetidos a consulta pública."

Em decorrência, a SUPLAN/SEGETH emi u pronunciamento, ressaltando que não é
necessária a desafetação de área pública de uso comum do povo para a ampliação
de lotes des nados a equipamentos públicos, pois não há re rada da finalidade pública do bem, nem
fica autorizada sua alienação como bem dominial.

Na sequência, a SUPLAN/SEGETH submeteu ao Gabinete da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação croqui (16102395) com a poligonal (518,46 m²) proposta para
incorporação de área pública à Área Especial 01 do SML 7/8, bem como sugeriu o envio da mesma à
apreciação da PMDF, por intermédio da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, sugestão
acatada pela SEGETH conforme se verifica no Ofício SEI-GDF Nº 2502/2018 - SEGETH/GAB (16156547).

Ofício 1047 (37679311)         SEI 00054-00036600/2018-54 / pg. 137



A Casa Civil considerou desnecessária a anuência prévia dessa Polícia Militar, "...visto
que, em sua solicitação inicial, não faz referência à forma de des nação da área. Em inúmeras
reuniões com representantes daquela corporação, restou evidenciado que o mais importante é que a
área esteja sob a sua gestão, permitindo o devido cercamento." 

O processo foi reme do então à Administração Regional do Lago Norte pela Casa Civil,
para "...a emissão de autorização de uso precária, necessária ao regular desenvolvimento da futura
obra e funcionamento da unidade militar até a edição de decreto específico de ampliação do referido
lote. Esclarecemos que, após a promulgação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a ampliação em tela
dar-se-á por meio de decreto do Poder Executivo." 

Em cumprimento a determinação da Casa Civil, a Administração Regional elaborou a
minuta do Termo de Autorização - Padrão 17/2002 SEI-GDF Nº 1/2018 - RA-XVIII/GAB (16455746), que
teve "...por objeto a autorização de uso da área pública lindeira ao lote Área Especial 1 SML 7/8 - Lago
Norte (RA XVIII), com 518,46 m² (grifo nosso), conforme croqui de poligonal 16102395, sendo vedada a
edificação na área."

A minuta supramencionada foi subme da à Casa Civil, que posteriormente encaminhou
à apreciação do Comandante-Geral dessa Polícia Militar, por meio do O cio SEI-GDF Nº 49/2018 -
 CACI/ADJCACI (16533687). Consta do referido o cio menção ao croqui apresentado no
documento 16102395, cuja área proposta é correspondente a 518,46 m².

Considerando as manifestações exaradas no âmbito da SEGETH, rela vas à
caracterização, jus fica va e propositura da área pública viável de incorporação à Área Especial 1
SML 78/8, acatadas pela Administração Regional do Lago Norte e pela Casa Civil da Governadoria do
Distrito Federal, ra ficadas agora por esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação, informamos a essa Polícia Militar do Distrito Federal da impossibilidade de assinatura do
Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel  (31037322) ora submetido à apreciação desta Secretaria. 

Conforme é do conhecimento da PMDF, não é viável urbanis camente a incorporação
da área pública proposta no Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel  (31037322) à Área Especial 01
do SML 7/8, haja vista que parte da mesma contém o único acesso disponível ao Lote 01 do SML 08.  

Isto posto, solicitamos à PMDF manifestação sobre a con nuidade das trata vas
referentes à incorporação da área lateral à Área Especial 1 SML 7/8, nos termos propostos. 

Caso a proposta de cessão de 518,46 m² não seja sa sfatória, solicitamos que o
assunto seja discu do em reunião, a ser realizada por videoconferencia, para esclarecimento dos
fatos. 

Acrescentamos, outrossim, que a cessão de áreas vai requerer a anuência, por escrito,
dos proprietários dos lotes lindeiros à áreas pública a ser cedida.

Atenciosamente,

 

GISELLE MOLL MASCARENHAS

Secretária Executiva

 

Senhor

STÉFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Chefe do Departamento de Logística e Finanças

Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF

Brasília-DF
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Documento assinado eletronicamente por GISELLE MOLL MASCARENHAS - Matr.0271430-2,
Secretário(a) Executivo(a), em 07/04/2020, às 11:52, 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= 37679311 código CRC= E2D84580.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subcomando Geral

Departamento de Logística e Finanças

Despacho - PMDF/DLF Brasília-DF, 08 de abril de 2020.

CHEFE DO DLF/PMDF

1- Ciente.

2- A Chefe da Seção de Convênios (DALF) para análise do que foi descrito pela SEDUH e tratar
com este Chefe.

 

Stéfano Enes Lobão - CEL QOPM

Chefe do DLF

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 08/04/2020, às 14:00, 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= 38372428 código CRC= 81ED9D53.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças

Seção de Convênios

 

 

Ofício Nº 243/2020 - PMDF/DLF/DALF/SCON Brasília-DF, 08 de abril de 2020.

 

Ao Senhor

PAULO CÉSAR DE LIRA RODRIGUES - TC QOPM

Comandante em Exercício do Comando de Policiamento Ambiental

Departamento Operacional

Polícia Militar do Distrito Federal

Nesta

 

Senhor Comandante,

 

Ao tempo em que o cumprimento, considerando o teor do Despacho SEI-
GDF PMDF/CPAM/BPTUR (16738198) e do O cio 1047 (37679311), res tuo a Vossa Senhoria os autos
do presente processo para manifestação quanto ao teor do documento SEI nº 37679311, em especial,
quanto à con nuidade das trata vas referentes à incorporação da área lateral à Área Especial 1 SML
7/8, nos termos propostos.

Caso a proposta de cessão de 518,46 m² não seja sa sfatória, a SEDUH solicita que o
assunto seja discu do em reunião, a ser realizada por videoconferência, para esclarecimento dos
fatos, e esclarece que a cessão de áreas vai requerer a anuência, por escrito, dos proprietários dos
lotes lindeiros à áreas pública a ser cedida.

 

Atenciosamente,

 

STÉFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM

Chefe do Departamento de Logística e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 08/04/2020, às 16:24, 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= 38378949 código CRC= AD336726.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comando de Policiamento Ambiental

Subcomando do CPAm

Despacho - PMDF/CPAM/SUBCPAM Brasília-DF, 08 de abril de 2020.

Ao Cmte do BPTUR para se manifestar a respeito da área e informar este Comando, o
mais breve possível.

 

PAULO CESAR DE LIRA RODRIGUES - TC QOPM

Comandante em Exercício

Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DE LIRA RODRIGUES - TC QOPM,
Matr.0050227-8, Subcomandante, em 08/04/2020, às 18:39, 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= 38404416 código CRC= 47D0DA65.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comando de Policiamento Ambiental

Batalhão de Policiamento Turístico

Despacho - PMDF/CPAM/BPTUR Brasília-DF, 09 de abril de 2020.

1. Ciente;

2. Tendo em vista a inviabilidade urbanística da incorporação da área pública proposta no Termo
de Cessão de Uso de Bem Imóvel  (31037322) à Área Especial 01 do SML 7/8, por conta da
mesma conter o único acesso disponível ao Lote 01 do SML 08, esse comandante, salvo melhor
juízo, se manifesta pela continuidade das tratativas referentes à incorporação da área lateral à
Área Especial 1 SML 7/8, nos termos da proposta de cessão de 518,46 m², conforme croqui
(16102395).

3. Nesse mesmo sentido, informo que há a anuência do proprietário do lote lindeiro à área pública
a ser cedida. A sua manifestação por escrito já esta sendo providenciada e será anexada nesse
processo.

 

André Luiz Caldas - Maj QOPM

Comandante do BPTur

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ CALDAS - MAJ QOPM, Matr.0050588-9,
Chefe de Seção, em 13/04/2020, às 18:20, 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= 38445555 código CRC= 71235AF9.

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

SHIS QL 6 - Ba i rro Lago Sul  - CEP 70200001 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comando de Policiamento Ambiental

Subcomando do CPAm

 

 

Ofício Nº 5/2020 - PMDF/CPAM/SUBCPAM Brasília-DF, 27 de abril de 2020.

Ao Senhor

STÉFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM

Chefe do Departamento de Logística e Finanças

Polícia Militar do Distrito Federal

Nesta

 

Senhor Chefe,

Ao tempo em que o cumprimento e de ordem do Cmte do CPAM, informo que conforme despacho do
Cmte do BPTUR (38445555), Termo de Opção (39140809) e Croqui (39141264), há a anuência do
proprietário do lote lindeiro à área pública a ser cedida à PMDF para uso, de acordo com termo em
anexo.

 

 

Atenciosamente,

 

 

PAULO CESAR DE LIRA RODRIGUES - TC QOPM

Subcomandante

Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DE LIRA RODRIGUES - TC QOPM,
Matr.0050227-8, Subcomandante, em 27/04/2020, às 18:47, 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= 39245211 código CRC= 9B538A43.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
A/E Praça do Bosque nº 10 - Bairro Candangolândia - CEP -
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subcomando Geral

Departamento de Logística e Finanças

Despacho - PMDF/DLF Brasília-DF, 28 de abril de 2020.

CHEFE DO DLF/PMDF

1- Ciente.

2- A Chefe da Seção de Convênios (DALF) para verificação do descrito, tratando com este Chefe.

 

Stéfano Enes Lobão - CEL QOPM

Chefe do DLF

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 28/04/2020, às 13:47, 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= 39285788 código CRC= 22FF2E24.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças

Seção de Convênios

 

 

Ofício Nº 268/2020 - PMDF/DLF/DALF/SCON Brasília-DF, 28 de abril de 2020.

 

A Senhora

GISELLE MOLL MASCARENHAS

Secretária Executiva 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal

Nesta

 

Senhora Secretária Executiva,

 

Ao tempo em que a cumprimento com respeito, em atenção ao O cio 1047 (37679311),
encaminho a Vossa Senhoria os presentes autos, para conhecimento do teor do Despacho -
PMDF/CPAM/BPTUR (38445555), do Croqui da área a ser cedida (39141264), da Anuência dos
proprietários do lote lindeiro à área pública a ser cedida (39140809) e do O cio 5 (39245211), bem
como adoção das demais medidas julgadas cabíveis.

 

Atenciosamente,

 

STÉFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Chefe do Departamento de Logística e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, em 28/04/2020, às 17:22, 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= 39292998 código CRC= 28676276.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAISo Setor Policial Sul - Bairro Asa Sul - CEP 70610200 - DF

 

00054-00036600/2018-54 Doc. SEI/GDF 39292998
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Gabinete

Despacho - SEDUH/GAB Brasília-DF, 29 de abril de 2020.

À Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano (SUPLAN).

Senhor Subsecretário,

Solicito por meio deste que seja dado prosseguimento ao desenvolvimento do projeto
urbanís co para ampliação do imóvel localizado na SML ML 7/8, Área Especial 1 – Lago Norte,
des nado à sede da Companhia de Policiamento Lacustre, do Batalhão de Policiamento Turís co, da
Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

É importante observar, na elaboração do referido projeto, que a configuração proposta
no Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel (31037322), não tem viabilidade, haja vista que parte da
mesma contém o único acesso disponível ao Lote 01 do SML 08.

Informamos, ainda, que encaminhamos o O cio Nº 1047/2020 - SEDUH/GAB
(37679311), com vistas ao Departamento de Logís ca e Finanças da PMDF, cuja resposta está
consubstanciada no Ofício Nº 268/2020 - PMDF/DLF/DALF/SCON (39292998). 

Desta forma, e com a anuência do órgão interessado, a proposta de cessão de uso da
área pública corresponde àquela tratada nos termos do Despacho SEGETH/SUPLAN 16106812.

Atenciosamente,

GISELLE MOLL MASCARENHAS

Secretária Executiva

Documento assinado eletronicamente por GISELLE MOLL MASCARENHAS - Matr.0271430-2,
Secretário(a) Executivo(a), em 30/04/2020, às 18:15, 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= 39388711 código CRC= 1BBF9CE7.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 2º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

3214-4101
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho - SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 01 de maio de 2020.

À COPROJ,

 

Encaminha-se à Coordenação de Projetos para conhecimento e adoção das providências
pertinentes, em atendimento ao Despacho n. 39388711 - SEDUH/GAB.

Trata-se de solicitação do Gabinete desta Pasta para con nuidade ao desenvolvimento
de projeto urbanís co para ampliação do imóvel localizado na SML ML 7/8, AE 01, na Região
Administra va do Lago Norte (RA XVIII), des nado à sede da Companhia de Policiamento Lacustre, do
Batalhão de Policiamento Turístico, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

 

SIMONE SPÍNDOLA MARTINS

Assessoria da SUPLAN

Documento assinado eletronicamente por SIMONE SPÍNDOLA MARTINS - Matr.: 175571-4,
Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 01/05/2020, às 11:48, 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= 39476168 código CRC= DD0A79BB.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 4º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Coordenação de Projetos

Despacho - SEDUH/SUPLAN/COPROJ Brasília-DF, 03 de maio de 2020.

À DISOLO,

Tendo em vista a inviabilidade urbanís ca da incorporação da área pública por meio de 
Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel  (31037322) à Área Especial 01 do SML 7/8, por a mesma
conter o único acesso disponível ao Lote 01 do SML 08, encaminhamos o presente processo
para finalização do projeto de ampliação do lote denominado Área Especial 1, da EQ ML 07/08, do
Setor de Mansões do Lago (SML), da Região Administra va do Lago Norte – RA XVIII, incorporando
a área pública definida no Documento SEI-GDF 16102395.

Conforme O cio PMDF/CPAM/BPTUR ( 38445555), já existe Anuência dos proprietários
do lote lindeiro à área pública a ser cedida (39140809).)

 

Atenciosamente,

Anamaria de Aragão C. Martins

Coordenadora de Projetos

Documento assinado eletronicamente por ANAMARIA DE ARAGÃO COSTA MARTINS - Matr.
0275740-0, Coordenador(a) de Projetos, em 03/05/2020, às 13:10, 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= 39488471 código CRC= 24CCB02D.
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Correspondência Eletrônica - 39554096

Data de Envio: 
  04/05/2020 16:34:59

De: 
  PMDF/Email da Seção de Convênios <dalf.scon@pm.df.gov.br>

Para:
    elisson.goncalves@gmail.com

Assunto: 
  Modelo de Minuta de Cessão de Uso

Mensagem: 
  Em anexo.

Anexos:
    Proposta_37334134.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Parcelamento do Solo

Proposta - SEDUH/COPROJ/DISOLO  

   

À COINT,

 

Esta DISOLO/COPROJ está elaborando o projeto de ampliação do lote -  Área Especial
nº 01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte (Região Administra va XVIII), des nado a abrigar
instalações da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, cujos
procedimentos constam do Processo SEI 00054-00036600/2018-54.

Considerando o disposto na Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995, regulamentada
pelo Decreto 28.864, de 17 de março de 2008 e suas alterações, solicitamos encaminhamento de
consultas às concessionárias de serviços públicos (CAESB, CEB e NOVACAP), conforme propostas
abaixo.

Encaminhamos ainda o arquivo digital da poligonal de estudo na extensão PDF
(41650371), bem como na extensão DWG (41651148), para manifestação desses órgãos quanto às
redes existentes e/ou projetadas na área em estudo e suas respectivas faixas de domínio.

 

Atenciosamente,

Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro

Diretora de Parcelamento do Solo

 

 

PROPOSTA CAESB

Prezado Senhor,

 

Esta Secretaria está elaborando o projeto de ampliação do lote -  Área Especial nº
01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte (Região Administra va XVIII), des nado a abrigar instalações
da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, cujos procedimentos
constam do Processo SEI 00054-00036600/2018-54.

Solicitamos dessa Companhia pronunciamento sobre redes e instalações de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, existentes e/ou projetadas na poligonal de
consulta, bem como as respectivas faixas de servidão/domínio para a área em estudo.

Para tanto, disponibilizamos o arquivo digital da área na extensão PDF (41650371), bem
como na extensão DWG (41651148).

Caso existam redes nas proximidades do novo posicionamento proposto para o lote,
solicita-se indicar a cota de recobrimento necessária da rede implantada em relação ao greide da via
ou do terreno, bem como informar possibilidade de remanejamento da rede e outros parâmetros
operacionais, julgados necessários.

Solicitamos, ainda, que a resposta da consulta forneça, além da indicação em planta, o
arquivo em meio digital (dwg - versão 2012), contendo localização das redes e outros elementos

Proposta SEDUH/COPROJ/DISOLO 41651890         SEI 00054-00036600/2018-54 / pg. 161



componentes do sistema existente ou projetados para o local, como cotas de amarração e
coordenadas UTM, no sistema SIRGAS.

 

Em caso de dúvida entrar em contato com:

Arq. Flávia Soares Bezerra

Assessora DISOLO/COPROJ/SUPLAN/SEDUH

flavia.bezerra@seduh.df.gov.br
 

Atenciosamente,

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora

COINT/ULINF/SUPAR/SEDUH
 

Ao Senhor

ANTÔNIO LUIS HARADA

Assessor Especial da Diretoria de Engenharia

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Av. Sibipiruna Lotes 13/21 – Águas Claras

CEP. 71.928-720

Brasília – DF

 

PROPOSTA CEB

 

Prezada Senhora,

 

Esta Secretaria está elaborando o projeto de ampliação do lote -  Área Especial nº
01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte (Região Administra va XVIII), des nado a abrigar instalações
da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, cujos procedimentos
constam do Processo SEI 00054-00036600/2018-54.

Solicitamos dessa Companhia pronunciamento sobre redes de energia elétrica,
existentes e/ou projetadas na poligonal de consulta, bem como as respec vas faixas de
servidão/domínio para a área em estudo.

Para tanto, disponibilizamos o arquivo digital da área na extensão PDF (41650371), bem
como na extensão DWG (41651148).

Caso existam redes nas proximidades do novo posicionamento proposto para o lote,
solicita-se indicar a cota de recobrimento necessária da rede implantada em relação ao greide da via
ou do terreno, bem como informar possibilidade de remanejamento da rede e outros parâmetros
operacionais, julgados necessários.

Solicitamos, ainda, que a resposta da consulta forneça, além da indicação em planta, o
arquivo em meio digital (dwg - versão 2012), contendo localização das redes e outros elementos
componentes do sistema existente ou projetados para o local, como cotas de amarração e
coordenadas UTM, no sistema SIRGAS.
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Em caso de dúvida entrar em contato com:

Arq. Flávia Soares Bezerra

Assessora DISOLO/COPROJ/SUPLAN/SEDUH

flavia.bezerra@seduh.df.gov.br

 

Atenciosamente,

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora

COINT/ULINF/SUPAR/SEDUH

 

Ao Senhor

CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO

Gerência Canal de Atendimento ao Cliente GCAC

Companhia Energética de Brasília – CEB

SIA, Áreas de Serviços Públicos, lote C

CEP 71.215-902            

Brasília – DF

 

PROPOSTA NOVACAP

 

Prezada Representante,

 

Esta Secretaria está elaborando o projeto de ampliação do lote -  Área Especial nº
01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte (Região Administra va XVIII), des nado a abrigar instalações
da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, cujos procedimentos
constam do Processo SEI 00054-00036600/2018-54.

Solicitamos dessa Companhia pronunciamento sobre redes e instalações de drenagem,
existentes e/ou projetadas na poligonal de consulta, bem como as respec vas faixas de
servidão/domínio para a área em estudo.

Para tanto, disponibilizamos o arquivo digital da área na extensão PDF (41650371), bem
como na extensão DWG (41651148).

Caso existam redes nas proximidades do novo posicionamento proposto para o lote,
solicita-se indicar a cota de recobrimento necessária da rede implantada em relação ao greide da via
ou do terreno, bem como informar possibilidade de remanejamento da rede e outros parâmetros
operacionais, julgados necessários.

Solicitamos, ainda, que a resposta da consulta forneça, além da indicação em planta, o
arquivo em meio digital (dwg - versão 2012), contendo localização das redes e outros elementos
componentes do sistema existente ou projetados para o local, como cotas de amarração e
coordenadas UTM, no sistema SIRGAS.
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Em caso de dúvida entrar em contato com:

Arq. Flávia Soares Bezerra

Assessora DISOLO/COPROJ/SUPLAN/SEDUH

flavia.bezerra@seduh.df.gov.br

 

Atenciosamente,

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora

COINT/ULINF/SUPAR/SEDUH
 

À Senhora

VANESSA FIGUEIREDO MENDONÇA DE FREITAS

Assessora da Diretoria de Urbanização

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

Setor de Áreas Públicas Lote B

CEP: 71.215-000

Brasília – DF

Documento assinado eletronicamente por ELIANE PEREIRA VICTOR RIBEIRO MONTEIRO -
Matr.0158344-1, Diretor(a) de Parcelamento do Solo, em 10/06/2020, às 16:41, 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= 41651890 código CRC= A28651A1.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 4º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

3214-4161
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Projetos

Diretoria de Parcelamento do Solo

 

Memorando Nº 22/2020 - SEDUH/COPROJ/DISOLO Brasília-DF, 10 de junho de 2020.

Ao Gab/Suplan,

 

Solicitamos encaminhar à SUPAR, com vistas à UNLINF, para informar acerca da
existência de redes licenciadas, nos termos do Decreto nº 33.974/2012, na área de projeto demarcada
nos arquivos PDF (41650371), bem como na extensão DWG (41651148), referente ao projeto de
ampliação do lote des nado a abrigar instalações da Companhia de Operações Lacustres do
Batalhão de Policiamento Turís co - Área Especial nº 01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte -
Região Administrativa XVIII.

No caso de existência de redes, solicitamos informar a profundidade, eventuais
exigências de recobrimento e traçado.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail: flavia.bezerra@seduh.df.gov.br

 

Atenciosamente,

Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro

Diretora de Parcelamento de Solo

 

De acordo.

 

ANAMARIA DE ARAGÃO C. MARTINS

Coordenadora de Projetos

Documento assinado eletronicamente por ELIANE PEREIRA VICTOR RIBEIRO MONTEIRO -
Matr.0158344-1, Diretor(a) de Parcelamento do Solo, em 10/06/2020, às 16:47, 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 ANAMARIA DE ARAGÃO COSTA MARTINS - Matr.
0275740-0, Coordenador(a) de Projetos, em 15/06/2020, às 12:15, 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.
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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= 41670270 código CRC= 3B97061E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Aprovação e Licenciamento de Infraestruturas
Urbanas e Parcelamentos Do Solo

Coordenação Intersetorial de Regularização e Novos
Parcelamentos

 

 

Ofício Nº 177/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT Brasília-DF, 15 de junho de 2020.

Prezado Senhor,

 

Esta Secretaria está elaborando o projeto de ampliação do lote -  Área Especial nº
01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte (Região Administra va XVIII), des nado a abrigar instalações
da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, cujos procedimentos
constam do Processo SEI 00054-00036600/2018-54.

Solicitamos dessa Companhia pronunciamento sobre redes e instalações de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, existentes e/ou projetadas na poligonal de
consulta, bem como as respectivas faixas de servidão/domínio para a área em estudo.

Para tanto, disponibilizamos o arquivo digital da área na extensão PDF (41650371), bem
como na extensão DWG (41651148).

Caso existam redes nas proximidades do novo posicionamento proposto para o lote,
solicita-se indicar a cota de recobrimento necessária da rede implantada em relação ao greide da via
ou do terreno, bem como informar possibilidade de remanejamento da rede e outros parâmetros
operacionais, julgados necessários.

Solicitamos, ainda, que a resposta da consulta forneça, além da indicação em planta, o
arquivo em meio digital (dwg - versão 2012), contendo localização das redes e outros elementos
componentes do sistema existente ou projetados para o local, como cotas de amarração e
coordenadas UTM, no sistema SIRGAS.

Em caso de dúvida, conforme solicitado por meio da Proposta - SEDUH/COPROJ/DISOLO
(41651890), entrar em contato com:

Arq. Flávia Soares Bezerra

Assessora DISOLO/COPROJ/SUPLAN/SEDUH

flavia.bezerra@seduh.df.gov.br

 

 

Atenciosamente,

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora

COINT/ULINF/SUPAR/SEDUH
 

Ao Senhor

ANTÔNIO LUIS HARADA
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Assessor Especial da Diretoria de Engenharia

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Av. Sibipiruna Lotes 13/21 – Águas Claras

CEP. 71.928-720

Brasília – DF

 

 

Documento assinado eletronicamente por BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA - Matr.0275063-
5, Coordenador(a) Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos, em 15/06/2020, às
12:57, 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= 41758806 código CRC= 6C78D9FD.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 - Bairro Asa Sul - CEP 70306918 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Aprovação e Licenciamento de Infraestruturas
Urbanas e Parcelamentos Do Solo

Coordenação Intersetorial de Regularização e Novos
Parcelamentos

 

 

Ofício Nº 178/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT Brasília-DF, 15 de junho de 2020.

Prezado Senhor,

 

Esta Secretaria está elaborando o projeto de ampliação do lote -  Área Especial nº
01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte (Região Administra va XVIII), des nado a abrigar instalações
da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, cujos procedimentos
constam do Processo SEI 00054-00036600/2018-54.

Solicitamos dessa Companhia pronunciamento sobre redes de energia elétrica,
existentes e/ou projetadas na poligonal de consulta, bem como as respec vas faixas de
servidão/domínio para a área em estudo.

Para tanto, disponibilizamos o arquivo digital da área na extensão PDF (41650371), bem
como na extensão DWG (41651148).

Caso existam redes nas proximidades do novo posicionamento proposto para o lote,
solicita-se indicar a cota de recobrimento necessária da rede implantada em relação ao greide da via
ou do terreno, bem como informar possibilidade de remanejamento da rede e outros parâmetros
operacionais, julgados necessários.

Solicitamos, ainda, que a resposta da consulta forneça, além da indicação em planta, o
arquivo em meio digital (dwg - versão 2012), contendo localização das redes e outros elementos
componentes do sistema existente ou projetados para o local, como cotas de amarração e
coordenadas UTM, no sistema SIRGAS.

Em caso de dúvida, conforme solicitado por meio da Proposta - SEDUH/COPROJ/DISOLO
(41651890), entrar em contato com:

Arq. Flávia Soares Bezerra

Assessora DISOLO/COPROJ/SUPLAN/SEDUH

flavia.bezerra@seduh.df.gov.br

 

Atenciosamente,

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora

COINT/ULINF/SUPAR/SEDUH

 

 

Ao Senhor
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CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO

Gerência Canal de Atendimento ao Cliente GCAC

Companhia Energética de Brasília – CEB

SIA, Áreas de Serviços Públicos, lote C

CEP 71.215-902            

Brasília – DF

 

 

Documento assinado eletronicamente por BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA - Matr.0275063-
5, Coordenador(a) Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos, em 15/06/2020, às
12:57, 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= 41759232 código CRC= 50AAA7E1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 - Bairro Asa Sul - CEP 70306918 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Aprovação e Licenciamento de Infraestruturas
Urbanas e Parcelamentos Do Solo

Coordenação Intersetorial de Regularização e Novos
Parcelamentos

 

 

Ofício Nº 179/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT Brasília-DF, 15 de junho de 2020.

Prezada Senhora,

 

Esta Secretaria está elaborando o projeto de ampliação do lote -  Área Especial nº
01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte (Região Administra va XVIII), des nado a abrigar instalações
da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, cujos procedimentos
constam do Processo SEI 00054-00036600/2018-54.

Solicitamos dessa Companhia pronunciamento sobre redes e instalações de drenagem,
existentes e/ou projetadas na poligonal de consulta, bem como as respec vas faixas de
servidão/domínio para a área em estudo.

Para tanto, disponibilizamos o arquivo digital da área na extensão PDF (41650371), bem
como na extensão DWG (41651148).

Caso existam redes nas proximidades do novo posicionamento proposto para o lote,
solicita-se indicar a cota de recobrimento necessária da rede implantada em relação ao greide da via
ou do terreno, bem como informar possibilidade de remanejamento da rede e outros parâmetros
operacionais, julgados necessários.

Solicitamos, ainda, que a resposta da consulta forneça, além da indicação em planta, o
arquivo em meio digital (dwg - versão 2012), contendo localização das redes e outros elementos
componentes do sistema existente ou projetados para o local, como cotas de amarração e
coordenadas UTM, no sistema SIRGAS.

Em caso de dúvida, conforme solicitado por meio da Proposta - SEDUH/COPROJ/DISOLO
(41651890), entrar em contato com:

Arq. Flávia Soares Bezerra

Assessora DISOLO/COPROJ/SUPLAN/SEDUH

flavia.bezerra@seduh.df.gov.br

 

Atenciosamente,

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora

COINT/ULINF/SUPAR/SEDUH

 

 

À Senhora
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VANESSA FIGUEIREDO MENDONÇA DE FREITAS

Assessora da Diretoria de Urbanização

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

Setor de Áreas Públicas Lote B

CEP: 71.215-000

Brasília – DF

Documento assinado eletronicamente por BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA - Matr.0275063-
5, Coordenador(a) Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos, em 15/06/2020, às
12:57, 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= 41759560 código CRC= BC83EA37.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 - Bairro Asa Sul - CEP 70306918 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho - SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 15 de junho de 2020.

 

À SUPAR, com vistas à ULINF,

 

Em atenção ao Memorando nº 22/2020 – SEDUH/COPROJ/DISOLO (41670270),
encaminhamos o presente processo, para informar acerca da existência de redes licenciadas pelos
concessionários de área pública, nos termos do Decreto nº 33.974, de 6 de novembro de 2012, na
poligonal de projeto indicada nos arquivos PDF (41650371) e DWG (41651148), referente
à ampliação da Área Especial nº 01, ML 7/8, Setor de Mansões do Lago (SML), na Região
Administra va do Lago Norte – RA XVIII, des nada a abrigar as instalações da Companhia de
Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turístico.

No caso de existência de redes, solicitamos ainda que sejam informadas a profundidade
e eventuais exigências de recobrimento e traçado.

Em caso de dúvida ou para qualquer esclarecimento adicional, estamos à disposição
entrar em contato pelo e-mail: flavia.bezerra@seduh.df.gov.br.

 

Vicente Correia Lima Neto

Subsecretário

Documento assinado eletronicamente por VICENTE CORREIA LIMA NETO - Matr.0268852-2,
Subsecretário(a) de Políticas e Planejamento Urbano, em 16/06/2020, às 08:29, 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= 41841699 código CRC= EDB2CFE2.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 4º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

3214-4127
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária

Despacho - SEDUH/SUPAR Brasília-DF, 16 de junho de 2020.

À Unidade de Aprovação de Licenciamento de Infraestruturas Urbanas e Parcelamentos
do Solo,

 

Trata-se de projeto de ampliação de lote des nado a abrigar instalações da Companhia
de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, Área Especial nº 01, localizada na ML
7/8, na Região Administrativa do Lago Norte.

Pelo Despacho id. 41841699, a Subsecretaria de Polí cas e Planejamento Urbano -
SUPLAN encaminha os autos, solicitando informações "acerca da existência de redes licenciadas pelos
concessionários de área pública, nos termos do Decreto nº 33.974, de 6 de novembro de 2012, na
poligonal de projeto indicada nos arquivos PDF (41650371) e DWG (41651148)", bem como, em caso
positivo, "sejam informadas a profundidade e eventuais exigências de recobrimento e traçado."

Nesse sen do, considerando a matéria tratada nos autos, encaminho para análise e
manifestação, obje vando a adoção das providências necessárias para o regular andamento do
processo.

 

Marcelo Vaz Meira da Silva

Subsecretário de Parcelamentos e Regularização Fundiária

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA - Matr. 0273790-6,
Subsecretário(a) de Parcelamentos e Regularização Fundiária, em 16/06/2020, às 10:35,
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= 41846349 código CRC= 56C154D9.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

3214-4197
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Diretoria de Urbanização

Despacho - NOVACAP/PRES/DU Brasília-DF, 16 de junho de 2020.

A DU,

                Com relação ao con do no O cio Nº 179/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT 41759560, o
qual solicita informações quanto à existência de redes construídas ou projetadas, que interferem com
a poligonal demarcada em arquivo digital na extensão DWG 41651148, bem como na extensão PDF
41650371,  que trata  do projeto de ampliação do lote -  Área Especial nº 01 localizada na ML 7/8 do
Lago Norte (Região Administra va XVIII), des nado a abrigar instalações da Companhia de Operações
Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, informamos que de acordo com dados constantes em
nosso arquivo técnico     NÃO EXISTE  interferência com  rede pública implantada e ou projetada na
poligonal de estudo.         

                     Solicito oficializar ao interessado das informações acima prestadas

 

 

Vanessa Figueiredo Mendonça de Freitas

Assessora da Diretoria de Urbanização

Documento assinado eletronicamente por VANESSA FIGUEIREDO MENDONÇA DE FREITAS -
Matr.0073212-5, Engenheiro(a) Civil, em 16/06/2020, às 10:26, 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= 41857930 código CRC= A02FBAAA.

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

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 71215-000 - DF

3403-2430
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Superintendência de Atendimento ao Cliente

Gerência de Canal de Atendimento ao Cliente

Despacho - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC Brasília-DF, 16 de junho de 2020.

 

 

À GRGE,

 

Encaminhamos o cio 178 (41759232), para análise e providências por se tratar de
assunto pertinente a essa Gerência.

 

 

Atenciosamente,

Gerência Canal de Atendimento ao Cliente - GCAC

 

Documento assinado eletronicamente por DIEGO NAVARRETE FERRAZ - Matr.0005002-4,
Agente de Suporte Administrativo, em 16/06/2020, às 20:30, 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= 41865994 código CRC= D4A7FE44.

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

SIA - Área  de Serviço Públ ico, Lote "C", Bloco C - Ba i rro Zona  Industria l  - CEP 71215-902 - DF

3465-9226
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

 

Diretoria de Engenharia

Despacho - CAESB/DE Brasília-DF, 16 de junho de 2020.

À

Superintendência de Suporte a Expansão e Operação - ESE,

 

Tendo em vista o O cio Nº 177/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT ( 41758806),
encaminhamos para inclusão das informações dessa Unidade e, caso necessário, tramitar para a EPR
para os demais estudos pertinentes.

 

Cordialmente,

 

Márcia Regina Alves Rodrigues

Assessora da Diretoria de Engenharia

Documento assinado eletronicamente por MARCIA REGINA ALVES RODRIGUES - Matr.0051376-
8, Assessor(a) da Diretoria, em 16/06/2020, às 15:13, 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= 41892692 código CRC= 5606FC83.

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

Av. Sibipi runa  Lotes  13 a  21 - Centro de Gestão Águas  Emendadas  - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71928-720 - DF

3213-7103
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Diretoria de Urbanização

Despacho - NOVACAP/PRES/DU Brasília-DF, 17 de junho de 2020.

A

SECRE/PRES,

 

Encaminhamos o presente processo com a manifestação desta Assessoria con da no
SEI-41857930, onde informa que NÃO EXISTE  interferência com  rede pública implantada e ou
projetada na poligonal de estudo, para conhecimento e providencias.

 

Sérgio Antunes Lemos

Diretor de Urbanização

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO ANTUNES LEMOS - Matr.0973458-9,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
17/06/2020, às 10:08, 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= 41932893 código CRC= D5EE8BC0.

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

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 71215-000 - DF

3403-2430
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil

Secretaria Geral

 

 

Ofício Nº 1934/2020 - NOVACAP/PRES/SECRE Brasília-DF, 17 de junho de 2020.

Para: Coordenação Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos/Unidade de Aprovação e
Licenciamento de Infraestruturas Urbanas e Parcelamentos Do Solo/Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.

 

Senhora Coordenadora,

 

Em atenção ao O cio Nº 179/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT   (Doc. SEI/GDF n.º
41759560), o qual solicita informações quanto à existência de redes construídas ou projetadas, que
interferem com a poligonal demarcada em arquivo digital na extensão DWG   (Doc. SEI/GDF
n.º 41651148), bem como na extensão PDF   (Doc. SEI/GDF n.º 41650371),  que trata  do projeto de
ampliação do lote -  Área Especial nº 01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte, des nado a abrigar
instalações da Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, informamos
a Vossa Senhoria  que de acordo com dados constantes do arquivo técnico desta
Companhia NÃO EXISTE  interferência com  rede pública implantada e ou projetada na poligonal de
estudo,   conforme esclarecimentos apresentados pela área técnica da Diretoria de Urbanização  (Doc.

SEI/GDF n.os  41932893 e 41857930).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

MARCO ANTÔNIO RAMOS

Secretário-Geral

 

 

 

 

À Senhora

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

Coordenadora Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 - Bairro Asa Sul

70.306-918 - Brasília – DF
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Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO RAMOS Matr - 09734902,
Secretário(a)-Geral, em 23/06/2020, às 07:32, 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= 41943793 código CRC= EB88834F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF

3403-2325
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Unidade de Aprovação e Licenciamento de Infraestruturas Urbanas e Parcelamentos
Do Solo

Coordenação de Aprovação e Licenciamento de Locação de Infraestruturas Urbanas

Despacho - SEDUH/SUPAR/ULINF/COLINF Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

À SUPAR,

Trata-se do Despacho id. 41841699, da Subsecretaria de Polí cas e Planejamento
Urbano - SUPLAN, que em atenção ao Memorando nº 22/2020 – SEDUH/COPROJ/DISOLO (41670270),
solicita informações acerca da existência de redes licenciadas, nos termos do Decreto nº
33.974/2012, na área de projeto demarcada nos arquivos PDF (41650371), bem como na extensão
DWG (41651148), referente ao projeto de ampliação do lote des nado a abrigar instalações da
Companhia de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co - Área Especial nº
01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte - Região Administrativa XVIII.

Solicitamos encaminhar à SUPAR, com vistas à UNLINF, para informar
acerca da existência de redes licenciadas, nos termos do Decreto nº
33.974/2012, na área de projeto demarcada nos arquivos PDF (41650371),
bem como na extensão DWG (41651148), referente ao projeto de
ampliação do lote des nado a abrigar instalações da Companhia de
Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co - Área Especial
nº 01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte - Região Administrativa XVIII.

No caso de existência de redes, solicitamos informar a profundidade,
eventuais exigências de recobrimento e traçado.

Segundo arquivos encaminhados, a área de ampliação do lote está situada no SML ML
7/8, AE-1, Lago Norte/DF. Em consulta realizada ao Banco de Dados dessa Coordenação de Aprovação
e Licenciamento de Locação de Infraestruturas Urbanas-COLINF/ULINF/SUPAR, foi constatado
não exis r nenhum requerimento ou processo de licenciamento, que solicita a análise de viabilidade
para implantação ou regularização de infraestruturas para área de projeto de ampliação do lote AE-1. 

Desse modo, sugerimos que a Diretoria de Parcelamento do Solo-DISOLO/COPROJ,
tome conhecimento das informações prestadas neste despacho.

 

Monarg Brito Damasceno

Coordenador - COLINF

De acordo.

Vitor Recondo Freire

Chefe de Unidade - ULINF

 

Documento assinado eletronicamente por MONARG BRITO DAMASCENO - Matr.0267810-1,
Coordenador(a) de Aprovação e Licenciamento de Locação de Infraestruturas Urbanas, em
18/06/2020, às 15:38, 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.
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Documento assinado eletronicamente por VITOR RECONDO FREIRE - Matr.0152629-4, Chefe da
Unidade de Aprovação e Licenciamento de Infraestruturas Urbanas e Parcelamentos Do Solo,
em 18/06/2020, às 20:02, 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= 42050642 código CRC= 21904066.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária

Despacho - SEDUH/SUPAR Brasília-DF, 19 de junho de 2020.

À Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano,

 

Trata-se de projeto de ampliação de lote des nado a abrigar instalações da Companhia
de Operações Lacustres do Batalhão de Policiamento Turís co, Área Especial nº 01, localizada na ML
7/8, na Região Administrativa do Lago Norte.

Pelo Despacho id. 41841699, essa Subsecretaria encaminhou os autos solicitando
informações "acerca da existência de redes licenciadas pelos concessionários de área pública, nos
termos do Decreto nº 33.974, de 6 de novembro de 2012, na poligonal de projeto
indicada nos arquivos PDF (41650371) e DWG (41651148)", bem como, em caso posi vo,
"sejam informadas a profundidade e eventuais exigências de recobrimento e traçado."

Após análise da solicitação pela Coordenação de Aprovação e Licenciamento de
Locação de Infraestruturas Urbanas - COLINF, da Unidade de Aprovação e Licenciamento de
Infraestruturas Urbanas e Parcelamentos do Solo - ULINF, desta Subsecretaria, foi emi do o Despacho
- SEDUH/SUPAR/ULINF/COLINF (42050642), no qual se constatou "não existir nenhum requerimento ou
processo de licenciamento, que solicita a análise de viabilidade para implantação ou regularização de
infraestruturas para área de projeto de ampliação do lote AE-1."

Nesse sen do, considerando o exposto, res tuo os autos para ciência e adoção das
providências necessárias para o regular andamento do processo.

 

Marcelo Vaz Meira da Silva

Subsecretário de Parcelamentos e Regularização Fundiária

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA - Matr. 0273790-6,
Subsecretário(a) de Parcelamentos e Regularização Fundiária, em 19/06/2020, às 08:59,
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= 42085491 código CRC= 07682709.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho - SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 19 de junho de 2020.

À COPROJ,

 

De ordem superior, encaminha-se à Coordenação de Projetos para conhecimento
da manifestação da Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária, reme da por meio do
Despacho n. 42085491 - SEDUH/SUPAR, em atendimento ao requerido no Memorando nº 22/2020 -
SEDUH/COPROJ/DISOLO (41670270).

 

SIMONE SPÍNDOLA MARTINS

Assessoria da SUPLAN

Documento assinado eletronicamente por SIMONE SPÍNDOLA MARTINS - Matr.: 175571-4,
Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 19/06/2020, às 10:26, 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= 42095589 código CRC= 92DE41CF.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Suporte à Expansão e Operação

Gerência de Cadastro Técnico

Despacho - CAESB/DE/ESE/ESET Brasília-DF, 19 de junho de 2020.

À EPR,

 

Trata o  O cio Nº 177/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT ( 41758806) de  elaboração 
do projeto de ampliação do lote -  Área Especial nº 01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte (Região
Administra va XVIII), des nado a abrigar instalações da Companhia de Operações Lacustres do
Batalhão de Policiamento Turís co, cujos procedimentos constam do Processo SEI 00054-
00036600/2018-54. 

Visando a elaboração do projeto de ampliação do lote, o órgão solicita
informação  sobre redes e instalações de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
existentes e/ou projetadas na poligonal de consulta, bem como as respec vas faixas de
servidão/domínio para a área em estudo.

Informamos que com relação aos sistemas existentes, não há interferências das redes
de abastecimento de água com a poligonais fornecida (41651148),  conforme cadastro disponibilizado
(42107891), e não existem redes de esgotamento sanitário implantadas na localidade.

Encaminhamos também, conforme solicitado, o arquivos na extensão DWG das redes de
água (42201550).

Por fim, encaminhamos o presente processo para con nuidade da análise pela
Superintendência de Projetos - EPR.

 

 

Atenciosamente,

Geraldo Magela Alves

Agente de Suporte ao Negócio

Documento assinado eletronicamente por VALTER CLEBER GUEDES DA ROCHA LIMA -
Matr.0052791-2, Gerente de Processos, em 22/06/2020, às 16:16, 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= 42109486 código CRC= A336BD90.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Unidade de Aprovação e Licenciamento de Infraestruturas Urbanas e Parcelamentos
Do Solo

Coordenação Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos

Despacho - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT Brasília-DF, 23 de junho de 2020.

À DISOLO,

 

Retornamos o presente Processo, para conhecimento e providências quanto
a manifestação da NOVACAP, O cio  Nº 1934/2020 - NOVACAP/PRES/SECRE, id. 41943793, em
resposta ao Ofício n.º 179/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT, (41759560).

 

Atenciosamente, 

 

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA
Coordenadora

COINT/ULINF/SUPAR

Documento assinado eletronicamente por BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA - Matr.0275063-
5, Coordenador(a) Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos, em 23/06/2020, às
10:02, 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= 42259164 código CRC= 97228A4C.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia

Superintendência de Projetos

Despacho - CAESB/DE/EPR Brasília-DF, 29 de junho de 2020.

SU2504
 

À EPRI

Senhor Gerente,

Encaminhamos para conhecimento e informações quanto ao solicitado no documento
(41758806).

 

Cordialmente,
 

 Érika Aparecida da Silva
Superintendência de Projetos - EPR

Assistente

Documento assinado eletronicamente por ERIKA APARECIDA DA SILVA - Matr.0052579-0,
Assistente II - Superintendência, em 03/07/2020, às 11:23, 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= 42596816 código CRC= 3093D2A9.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Gerência de Georeferênciamento

Laudo Técnico - CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE  

Laudo Técnico nº 45327511

Brasília-DF, 14 de agosto de 2020

Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL; COMPANHIA DE OPERAÇÕES LACUSTRES DO BATALHÃO DE
POLICIAMENTO TURÍSTICO 

Solicitante: BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA

 

Assunto: Resposta a solicitação de existência de interferência

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a sua solicitação, segue abaixo:

 

Existe Interferência:    NÃO   

 

Ressaltamos a necessidade do cumprimento das NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO
TRABALHO para a colocação de andaimes, equipamentos ou infra-estruturas próximas às redes
aéreas da CEB-D de modo a preservar a integridade física do trabalhador.

Advertimos, ainda, a necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na construção ou
escavação em locais próximos de redes elétricas, com vistas a garantir sua preservação e correto
funcionamento, sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB-D.

Havendo interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna-se necessário
formalizar solicitação de orçamento junto a CEB-D ou contratar empresa legalmente habilitada,
observando as diretrizes estabelecidas na Resolução 414/2010-ANEEL.

Informação conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (LC 803/2009 de 25 de abril
de 2009), Decreto 29.590 de 09/10/2008, informações e normas técnicas presentes no site da
CEB-D (NTDs), além de visitas técnicas in-loco e consultas aos arquivos digitais da CEB-D.

 

Local(is)/Tipo(s) de Interferência Identificada:

SML, ML 7/8, AE 1, Lago Norte - DF (conforme 41650371)

 Não consta interferência com rede elétrica existente;

 

LAUDO VÁLIDO ATÉ: 14/08/2021

Observações Adicionais ao Laudo:

Não existem trechos de rede elétrica dentro do polígono que envolve a área. Entretanto,

Laudo Técnico CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE 45327511         SEI 00054-00036600/2018-54 / pg. 191

https://www.tc.df.gov.br/SINJ/Norma/60298/Lei_Complementar_803_25_04_2009.html


elencam-se nos parágrafos seguintes as condicionantes para a caracterização de interferência. 

Para redes aéreas de média e baixa tensão, é necessário levar em conta dois aspectos.
O primeiro diz respeito à locação final de postes em relação às vias e áreas pavimentadas. As normas
da CEB-D estabelecem uma distância horizontal mínima de 0,2 m entre o início da calçada (meio-fio) e
a face do poste. Qualquer poste que não respeite tais parâmetros deve ser alvo de remanejamento.
Além disso, devem ser adotadas todas as recomendações previstas na Lei de Acessibilidade (Lei nº
258, de 05 de maio de 1992 e suas alterações) no que diz respeito ao projeto de vias, calçadas ou
acessos e suas distâncias para equipamentos da CEB-D.

O segundo aspecto a ser considerado volta-se aos cuidados necessários durante a
execução de obras no local. Caso, na fase execu va, seja necessário qualquer po de escavação em
profundidade superior a 0,5 m, deve-se considerar como afastamento horizontal de segurança a
distância de 2 metros. Essa medida visa garan r a estabilidade mecânica dos postes da CEB-D. Além
disso, é necessária atenção especial a todas as normas de segurança para a colocação de andaimes,
equipamentos, veículos ou infraestruturas próximas às redes elétricas da CEB-D de modo a preservar
a integridade física do trabalhador e o correto funcionamento do sistema elétrico do local.

Com relação aos cabos e demais equipamentos energizados em rede aérea, é
necessário levar em conta a distância de segurança entre as redes elétricas e as edificações urbanas.
As normas da CEB-D, baseadas na NBR 15688/2009 e no Edital de No ficação referente à ação n°
31408/93 de 16 de dezembro de 1993, estabelecem distâncias de segurança de acordo com a tensão
da rede elétrica presente no local. Assim, para redes em média tensão, deve-se adotar um
afastamento horizontal mínimo de 1,5 m (um metro e cinquenta cen metros) entre qualquer elemento
energizado e a parede da edificação. Para redes de baixa tensão, a distância de segurança es pulada
é de 1 m (um metro). Para os casos de construções de marquises, sacadas e cumeeiras ou, ainda
PROJETOS EM ÁREAS RURAIS, recomenda-se a consulta às Normas Técnicas presentes no site da CEB-
D. 

No caso dos trechos de redes subterrâneas, não se deve, mesmo que provisoriamente,
vedar ou mesmo impedir o acesso de funcionários da CEB às caixas existentes em campo. Além disso,
deve-se evitar o perfuramento ou revolvimento do solo na linha que une duas caixas subterrâneas
adjacentes, de forma a evitar a exposição de dutos e cabos. Em caso de obras que envolvam alteração
do nível do terreno, deve-se respeitar o nivelamento da tampa da caixa subterrânea evitando a sobre
ou a subexposição da alvenaria de acesso à caixa (pescoço).  A profundidade de instalação dos dutos
subterrâneos é variável de acordo com caracterís cas do solo, topografia e existência de
interferências. Ainda em relação a a vos elétricos em subsolo, é importante ressaltar a existência
distribuída de ramais de ligação de consumidores que se alinham, em baixa profundidade, entre os
postes de distribuição e os pontaletes de entrega aos clientes. 

Caso haja a necessidade de remanejamento, é preciso que se encaminhe o projeto
detalhado para a Superintendência de Engenharia de modo que seja possível a elaboração de
orçamento considerando a retirada das interferências e o atendimento de novas cargas. 

Os cabos responsáveis pela iluminação pública ornamental são diretamente enterrados
(sem dutos) e apresentam uma profundidade média de 50 cm. Deve-se garan r a estabilidade
mecânica dos postes ornamentais evitando escavações muito próximas a eles. Além disso, deve-se
evitar o revolvimento de solo nos alinhamentos entre postes de modo a preservar a integridade dos
cabos. Informações adicionais sobre interferência com iluminação pública e demais caracterís cas e
restrições relacionadas a esses equipamentos acerca das caracterís cas e restrições relacionadas a
esses equipamentos, bem como possibilidades de remanejamento, devem ser encaminhadas à CEB-
Holding, Superintendência de Iluminação Pública - SIP (Telefone 3465-9056).

Na existência de Linhas de Distribuição Aérea (LD) de 138 kV, 69 kV e/ou 34,5 kV nas
proximidades da poligonal de regularização em tela. A CEB adota, por meio da NTD 4.36 (baseada na
NBR/5422), as faixas horizontais de segurança conforme a tabela 1: 

Tabela 1 - Faixas Horizontais de Segurança
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Tensão (kV) Largura (m) Observação

34,5 8 4 metros para cada lado do eixo da LD

69 12 6 metros para cada lado do eixo da LD

138 16 8 metros para cada lado do eixo da LD

 

Dessa forma, qualquer po de ocupação do solo que esteja a uma distância menor que
as citadas, interfere com a LD.  Além disso, existem os casos de travessia, ou seja, quando a LD
precisa cruzar obstáculos como rodovias, vias, parques, matas etc. Nesses casos, as normas de
projeto determinam que o ângulo entre o eixo da LD e o obstáculo deve ser maior que 15° e, ainda,
que a distância do condutor ao solo (asfalto) deve ser no mínimo de 10 metros. Caso o estudo
elaborado implique em alterações nas proximidades da LD ou de suas estruturas suportantes, é
necessária consulta formal à CEB indicando a natureza da intervenção pretendida. 

Alertamos especialmente quanto à necessidade do cumprimento das NORMAS
TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO para a colocação de andaimes, equipamentos ou
infraestruturas próximas às redes elétricas da CEB de modo a preservar a integridade sica do
trabalhador. Adver mos, ainda, acerca da necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na
construção ou escavação em locais próximos de redes elétricas (respeitar a distância de segurança
citada nos parágrafos anteriores), com vistas a garan r sua preservação e correto funcionamento,
sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB.

 

 

 

Técnico Responsável

Documento assinado eletronicamente por WESLEY DA SILVA QUIRINO - Matr.0004961-1,
Geógrafo(a), em 14/08/2020, às 08:40, 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= 45327511 código CRC= 47657706.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Superintendência do Cadastro Técnico e Administração da Base de Remuneração

Gerência de Georeferênciamento

Despacho - CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE Brasília-DF, 19 de agosto de 2020.

À GCAC,

 

 

 Em resposta à solicitação con da no Despacho nº 41865994, segue Laudo Técnico
(45327511) a ser encaminhado ao solicitante. 

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO NEIVA CARVALHO - Matr.0005057-1,
Superintendente de Gestão do Cadastro Técnico e Administração da Base de Remuneração, em
20/08/2020, às 11:47, 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= 45579110 código CRC= F4414804.

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

SIA - Área  de Serviço Públ ico, Lote "C", Bloco D - Ba i rro Zona  Industria l  - CEP 71215-902 - DF

3465-9204
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Gerência de Canal de Atendimento ao Cliente

 

Carta n.º 1124/2020 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC Brasília-DF, 24 de agosto de 2020

 

 

 

À Senhora

Beatrice Arruda Eller Gonzaga 

Coordenadora

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH

Brasília - DF

 

Referência: Ofício Nº 178/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT

Assunto: Existência de redes construídas e projetadas

 

Senhora Coordenadora,

 

Em atenção ao o cio 178 (41759232), por meio do qual Vossa Senhoria solicita
informações referente a existência de redes construídas e projetadas no local Área Especial nº
01 localizada na ML 7/8 do Lago Norte (Região Administra va XVIII), encaminhamos o Laudo Técnico
nº (45327511), para apreciação.

Esclarecemos, ainda, que a CEB Distribuição S.A. não faz revalidação de laudos de
interferência, pois as redes elétricas passam por constantes modificações e adaptações, sendo
necessário, em qualquer caso, nova vistoria de campo.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para os esclarecimentos adicionais que
se fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

Gerência Canal de Atendimento ao Cliente - GCAC

 

Documento assinado eletronicamente por DIEGO NAVARRETE FERRAZ - Matr.0005002-4,
Agente de Suporte Administrativo, em 24/08/2020, às 11:28, 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.
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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= 45821645 código CRC= 160135AD.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Unidade de Aprovação e Licenciamento de Infraestruturas Urbanas e Parcelamentos
Do Solo

Coordenação Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos

Despacho - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT Brasília-DF, 24 de agosto de 2020.

À DISOLO,

 

Retornamos o presente Processo, para conhecimento e providências quanto
a manifestação da CEB, Carta  n.º 1124/2020 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC, id. 45821645, em resposta
ao Ofício n.º 178/2020 - SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT, (41759232).

 

Atenciosamente, 

 

BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA
Coordenadora

COINT/ULINF/SUPAR

Documento assinado eletronicamente por BEATRICE ARRUDA ELLER GONZAGA - Matr.0275063-
5, Coordenador(a) Intersetorial de Regularização e Novos Parcelamentos, em 24/08/2020, às
14:29, 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= 45844003 código CRC= A563DFFE.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Projetos

Relatório Técnico - SEDUH/SUPLAN/COPROJ  

Ao GAB/SUPLAN,

O presente Relatório Técnico tem por obje vo apresentar vários processos de
parcelamento do solo em tramitação na Diretoria de Parcelamento do Solo/COPROJ/SUPLAN que
tratam de situações de baixo impacto ambiental.

Tratam-se de 3 grupos de projetos: 

Casos TIPO 1: Regularização de lotes de Equipamentos Públicos, já edificados, onde são
desenvolvidas a vidades inerentes às polí cas públicas setoriais, cons tuindo propriedade do
poder público, não alienáveis;

Casos TIPO 2: Ampliação de lotes de Equipamentos Públicos, já edificados,  incorporando áreas
públicas para ampliação das atividades inerentes às políticas públicas setoriais;

Casos TIPO 3: Subdivisão de unidades imobiliárias amparados pela Lei Complementar nº 950 de
07 de março de 2019 que dispõe sobre o desdobro de lote e remembramento de lotes e
projeções no território do Distrito Federal e dá outras providências

Casos TIPO 4: Ajustes de parcelamento do solo amparados pela Lei nº 4.164, de 26 de junho de
2008, alterada pela Lei nº 6134, de 16 de abril de 2018.

A ausência de um marco legal específico para esse conjunto de problemas leva ao
tratamento da questão como um projeto de parcelamento do solo, seguindo o rito convencional. Sendo
assim, os procedimentos atuais requerem a aplicação de estudos de viabilidade urbanís ca e
ambiental.

Por um lado, os Equipamentos Públicos já estão implantados e em funcionamento. Isso
significa que a regularização dos mesmos não causará uma sobrecarga sobre a infraestrutura
instalada de energia e saneamento, ou tampouco maiores impactos de vizinhança e tráfego do que os
já existentes.

Mesmo no caso da ampliação dos lotes de Equipamentos Públicos sobre áreas
obsoletas ou degradadas, ainda que ocorra um aumento da área ú l de escolas, hospitais e
delegacias, não se trata de um aumento de população residente e sim de um usuário flutuante que
não requer significa vo aumento na demanda de água e produção de esgoto, ou tampouco de geração
de energia.

No caso do ajuste de locação de lotes, não ocorre alteração de área parcelada, apenas
a relocação do lote de um parcelamento que já foi anteriormente subme do a um processo de
licenciamento ambiental.

Soma-se também o fato de que a incorporação de áreas obsoletas e residuais reduz
situações de acúmulo de lixo e entulho, geradores de inúmeras doenças, bem como de insegurança
para a população que circula na região.

 

CASOS TIPO 1
Em primeiro lugar, destaca-se o conjunto de equipamentos públicos, tais como feiras,

escolas, terminais, entre outros, pendentes de regularização, pois, embora implantados, não possuem
uma unidade imobiliária registrada em cartório.

Muitos Equipamentos Públicos no DF foram implantados com base em projetos de
parcelamento do solo elaborados pelo Poder Público que, entretanto, não foram a registro cartorial,
em geral por problemas de demarcação fundiária, atualmente solucionados. Tais equipamentos
permaneceram sem lotes por muitos anos, sem medidas eficientes do poder público, até que a
legislação de incêndios e acessibilidade passou a requerer a reforma de tais edificações. Por essa
razão, muitas situações de equipamentos sem lotes com registro cartorial foram reveladas.

Apenas na Coordenação de Projetos da SEDUH tramitam 10 processos relacionados à
problemática, com o objetivo de regularizar 18 Equipamentos Públicos em funcionamento:

 

1. Regularização do lote da Feira Livre situada no conjunto "I" da QN 311 (lotes 1 a 7), no
conjunto "E" da QN 313 (lotes 1 a 7) e na área pública entre estes, localizado em Samambaia –
Processo 0142-001207/2011
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Feira em pleno funcionamento atendendo à demanda da comunidade local, consolidada pelo menos
desde 2009.

Fig. 1. Imagem da ocupação em 2009.

 

2. Regularização da área onde se situa a Feira Livre da QN 508/510, RA XII – Samambaia –
Processo 0142-001206/2011

Feira em pleno funcionamento atendendo à demanda da comunidade local, consolidada pelo menos
desde 2009. O PDL de Samambaia, Lei nº 1.292, de 11 de dezembro de 1996, em seu Art. 116, § 2º:
“des na a área na QN 510 da Região Administra va de Samambaia para construção de feira
permanente e dá outras providências”, ou seja, ra fica que a área em questão é objeto, e tem
prioridade, na elaboração dos projetos urbanísticos especiais.

Fig. 2. Imagem da ocupação em 2009.

 

3. Regularização do lote da Escola Classe 108 Sul, na RA-I - Processo 0080-009443/2006

Regularização da área onde se encontra edificada a Escola Classe da Superquadra Sul SQS 108 do
Plano Piloto. O lote foi definido por meio da planta não registrada SQ 30/13, de 1965. A escola
encontra-se edificada desde 1964 conforme imagem do GeoPortal.

Relatório Técnico SEDUH/SUPLAN/COPROJ 39849990         SEI 00390-00002665/2020-45 / pg. 2Licença Ambiental - Dispensa (46856668)         SEI 00054-00036600/2018-54 / pg. 199



Fig. 3. Imagem da ocupação em 1964 e 2018.

 

4. Regularização do lote da Escola Classe 10 - QSD 33, Taguatinga - Processo 0111-000329/1998

A Escola Classe ocupa a área há quase três décadas e estava prevista na Planta CST PR 16/2,
registrada em cartório. Apenas o lote da escola classe não foi registrado como unidade imobiliária.

Fig. 4. Imagem da ocupação em 1991 e 2018.

 

5. Regularização de lote para o Centro de Convivência do Idoso na Quadra 102, Setor B, Praça
linear 03 - Bairro Residencial - Oeste São Sebastião/DF – Processo 00431-00011891/2017-61

O Projeto Urbanís co URB 114/2009 que regularizou a cidade de São Sebas ão não previu lote para o
Centro de Convivência do Idoso, edificado desde 2015.
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Fig. 5. Imagem da ocupação em 2015 e 2018.

6. Regularização do lote da Polícia Militar na QNN6 - Ceilândia – Processo 00054-00018870/2018-
83

O Batalhão ocupa a área desde 1997, prevista na Planta CST PR 214/3, inclusive com endereçamento,
mas não foi registrado em cartório, sendo indicado como "área a ser parcelada".

Fig. 6. Imagem da ocupação em 1997 e 2018.

 

7. Regularização da área ocupada pela Escola Classe 05, Área Especial A, Quadra 09, Sobradinho-
RA V – Processo 00080-00073622/2018-04

A Escola Classe está edificada no local há quase três décadas, comprovados por registros fotográficos
aéreos.

Fig. 7. Imagem da ocupação em 1991 e 2018.

 

8. Regularização da área ocupada pela Casa da Cultura, Feira livre, Biblioteca, Salão comunitário,
Ginásio e Estádio no Núcleo Bandeirante – Processo 00136-00000059/2020-32

Trata-se da criação de lotes para  Equipamentos Públicos já edificados e em uso pela comunidade,
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alguns com Alvará de Construção e Habite-se, localizados na Zona Urbana Consolidada, em área
pública das Plantas NB PR-17/1 e NB-M PR-84/1, registradas em cartório. Apenas a Casa da
Cultura está inserida nos limites do imóvel denominado Área Especial 04 Avenida Contorno,
consubstanciada na Planta NB PR-4/2. São equipamentos em larga u lização pela comunidade há
mais de 20 anos. Já a Feira existe no local há mais de 40 anos e o Estádio Vasco Viana tem sua
ocupação registrada no Geoportal desde 1963.

Fig. 8. Imagens das áreas ocupadas pelos Equipamentos Públicos no Núcleo Bandeirante.

 

9. Junta Serviço Militar e Conselho Tutelar C12– Taguatinga - Processo 00132-00003811/2018-95

Trata-se da regularização/criação de lote onde fica localizada a Junta Militar e o Conselho Tutelar. Na
solicitação foi informado que as edificações pertencem à Administração Regional de Tagua nga, que
administra o local, com manutenção e serviços para a comunidade há mais de cinquenta anos.
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Fig. 9. Imagem da ocupação em 1975 e 2018.

 

10. Criação das unidades imobiliárias - AE1, AE2 e Ginásio Espor vo- localizados na Quadra
Residencial Zero “A” - QR0-A, da Região Administra va da Candangolândia - RA XIX -
Processo 00390-00007649/2017-43

A criação das unidades imobiliárias tem por obje vo a regularização dos equipamentos públicos –
AE1- Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek, AE2- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU e o Ginásio Espor vo, previstos no PDL da Candangolândia (Lei Complementar n° 97, de 8 de
abril de 1998 - ar go 75) e que estão em funcionamento há mais de 10 anos, atendendo àquela
comunidade.

CASOS TIPO 2

Em segundo lugar, destacam-se os casos de ampliação de lotes de Equipamento
Públicos, em que a maior parte das demandas versa sobre a necessidade de melhor servir a
comunidade, por meio da ampliação de salas de aula, construção de anexos de batalhão de polícia ou
delegacias.

Encontram-se também demandas sobre situações de insegurança passíveis de serem
solucionadas com a incorporação de terrenos baldios que passarão a receber tratamento adequado,
ou ainda com acesso seguro a juízes como no caso dos Fóruns.

Por fim, também são solicitadas áreas de estacionamento internos aos lotes para os
funcionários dos Equipamentos Públicos em regiões de alto índice de furtos de automóveis e assaltos.

Apenas na Coordenação de Projetos da SEDUH tramitam 4 processos relacionados à
problemática, com o objetivo de ampliar lotes de Equipamentos Públicos em funcionamento:

 

1. Ampliação do Centro Educacional nº 07 no Gama – Processo nº 131.000.324/2017
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1. Ampliação do Centro Educacional nº 07 no Gama – Processo nº 131.000.324/2017

A demanda de ampliação do lote 3 referente ao Centro Educacional nº 07 incorpora espaço urbano
ocioso gerado, em sua divisa posterior, pela implantação de vias. A área a ser incorporada pela
ins tuição visa zelar pela integridade sica e segurança das crianças que ali estudam, assim como a
criação de espaço extra para prá ca de exercícios. A área proposta para ampliação do lote representa
algo em torno de 17% da área do lote original.

Fig. 10. Área solicitada para incorporação ao Centro Educacional nº 7 do Gama.

 

2. Fórum do Gama – Processo nº 00390-00003524/2018-25

A ampliação do Fórum do Gama procura incorporar uma área ociosa, entre lotes, que funciona como
um beco, melhorando as questões de segurança no local.

Fig. 11. Área solicitada para incorporação ao Fórum do Gama.

 

3. Ampliação do lote da Escola de Brazlândia – Processo nº 00080-00154968/2019-85

 A Secretaria de Estado de Educação demonstra que a incorporação da área pública adjacente para a
construção de salas de aulas e outras demandas que favoreçam a melhoria no atendimento e na
qualidade de ensino que os alunos especiais têm direito por lei. A área solicitada é constantemente
u lizada como depósito de lixo, dejetos e rejeitos pela vizinhança que podem trazer doenças à
população, pois atraem baratas, ratos, moscas, mosquitos e outros bichos, afetando diretamente a
saúde dos alunos e dos moradores locais.
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Fig. 12. Área solicitada para ampliação da escola.

 

4. Ampliação da área do lote do Pelotão Lacustre - Processo nº 00054-00036600/2018-54

O BPTur, responsável pelo Policiamento Turís co em todo o Distrito Federal, bem como pelo
policiamento no espelho d'água do Lago Paranoá, requereu, por meio do O cio nº 411/2018-GAB a
ampliação da área do lote da Polícia Militar do Distrito Federal, situado na quadra ML 07/08, Área
Especial 01, Setor de Mansões do Lago, Lago Norte - RA XVIII,  para que possa atender plenamente as
necessidades do projeto da construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da
Polícia Militar). 

Fig. 13. Área a ser incorporada ao lote do Pelotão Lacustre.

 

4. Criação de lote para Complexo Cultural Profissionalizante, con guo à Escola Classe nº 2 e
ampliação do lote do Centro de Ensino Fundamental 05, ambos no Setor Oeste do Gama -
Processo 0260-021939/2002

Trata-se de solicitação para desafetação das áreas con guas à Escola Classe n.º 02, localizada na EQ
2/4, Área Especial, no Setor Oeste do Gama, com a finalidade de construir um complexo cultural
profissionalizante, com acervo bibliográfico, auditório e área de lazer para uso da comunidade escolar
da vizinhança. A área solicitada encontra-se inaproveitada, mal cuidada e recebe lixos domés cos. A
Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades considera legí mo o pleito apenas para a área
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localizada na lateral direita do lote (aproximadamente 1.920 m²) que se encontra vazia, pois a lateral
esquerda é ocupada por uma praça e uma quadra poliespor va. Em relação ao Centro de Ensino
Fundamental 05, localizado na EQ 26/29, Área Especial, há necessidade de ampliar a área do lote para
regularizar a ocupação de área pública.

Figura 14: Localização da Escola Classe n.º 02, EQ 2/4, com as áreas pretendidas.
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Figura 15: Área do lote a ser ampliada para regularizar a ocupação de área pública pelo Centro de
Ensino Fundamental 05.

 

CASOS TIPO 3

O desdobro ou desdobramento refere-se à subdivisão de lote oriundo de parcelamento
matriculado em cartório de registro de imóveis que não implique abertura de novas vias. Trata-se
portanto de uma intervenção sobre parcelamento já licenciado. A Lei Complementar nº 950 de 07 de
março de 2019 regulamenta os casos em que é permi do o desdobro de lote e remembramento de
lotes e projeções no território do Distrito Federal. Tal legislação define que o desdobro será realizada
mediante a manutenção dos parâmetros de uso e ocupação do lote original. O instrumento urbanís co
de alteração do parcelamento é vedado para lote des nado a habitação unifamiliar, o que garante não
haver adensamento excessivo em áreas urbanas, como um mecanismo de controle populacional e de
sobrecarga a infraestruturas de saneamento básico. O instrumento também é proibido para lote com
área superior a 100.000,00 metros quadrados.

Na Coordenação de Projetos, possuímos um processo em andamento.

1. Desdobro do Lote A no Setor de Administração Municipal - SAM - RA I - Processo nº 0050-
000763/2012
O Lote 1 do Setor de Administração Municipal – SAM foi criado pelo projeto de urbanismo SAI Norte PR
34/2, registrado em cartório. Foi solicitado o desdobro para atender à configuração de divisão atual
entre o DETRAN-DF e o 3° Batalhão da Polícia Militar, mantendo o uso do lote original, qual seja,
ins tucional para a vidade administração pública, defesa e seguridade social, do po segurança e
ordem pública, sendo um dos lotes com 22.860,00m² e o outro com 31.140,00m². Não há alteração dos
parâmetros constru vos nem alteração da população flutuante que já u liza a unidade imobiliária. A
solicitação ampara-se na necessidade de definição patrimonial diferenciada de cada lote para permi r
a aplicação de recursos para obras de melhoria.
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Fig. 16. Imagem da ocupação pelo DETRAN desde 1975 e pelo 3º BPM desde 1986.

 

CASOS TIPO 4

Em quarto lugar, destacam-se os casos com amparo na Lei nº 4.164, de 26 de junho de
2008, alterada pela Lei nº 6.134, de 16 de abril de 2018, que permite a adequação de projetos de
parcelamento, mediante correção de coordenadas ou cotas de amarração de lotes e projeções: 

I – quando houver interferência com redes de infra-estrutura implantadas cujo
remanejamento não se apresentar exequível;

II – quando a implantação ou o remanejamento de vias de circulação prejudicar ou
inviabilizar a locação ou o acesso a lotes ou projeções;

III – quando a implantação de parques e unidades de conservação incidir sobre lotes ou
projeções criados e registrados em cartório;

IV – quando houver deslocamento de lotes ou conjuntos de lotes com relação ao projeto
de parcelamento registrado, por erro de locação por parte de órgãos do Poder Executivo; 

V – quando não for possível implantar o lote conforme o projeto de parcelamento
registrado, por erro de locação de lotes vizinhos; 

VI – quando houver implantação de sistema viário ou sistema de transporte de forma
diversa daquela prevista em projeto de parcelamento registrado, que inviabilize a devida implantação
dos lotes conforme o projeto de parcelamento registrado.

 

1. Relocação do lote 3, Quadra 4, des nado à PMDF, SAF Norte, Plano Piloto-RA I -
Processo 00390-00005834/2017-01

O lote des nado à PMDF, que ficou inviabilizado com a duplicação e alteração do percurso da via L4, é
registrado em cartório, e foi criado pela URB-MDE 44/88, com superfície de 24.660,54m².
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Fig. 17. Interferência da via L4 com o lote da PMDF

 

A relocação do lote 3, Quadra 4 do SAF Norte proposta é considerada adequada por situar-se acerca
de 300m do lote original da PMDF, já prevista em propostas anteriores (2006 e 2008). Contudo,
embora tenham passado pelos trâmites supostamente necessários à sua aprovação, par cularmente a
URB-MDE 006/2008, essas propostas não chegaram a ser aprovadas. O projeto URB-MDE
006/2008 chegou a ter Minuta de Projeto de Lei enviada à CLDF, para fixação de parâmetros
urbanísticos e desafetação de área pública. 
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Fig. 18. Relocação proposta

 

2. Ajuste de locação dos lotes RUV da 209 e 210 Sul

Os lotes em questão foram criados pela planta de parcelamento SCL AI-2, elaborada em 1960, que
definiu todos os lotes de RUV do Comércio Local Sul das Quadras 200, sendo primeiramente
denominados “Casa de Chá”, depois chamados de RUV - Restaurante Unidade de Vizinhança
e, posteriormente, de Lote 35. Como esses lotes não foram edificados imediatamente, a implantação
do sistema viário e das redes de infraestrutura impossibilitam a locação prevista no projeto de
parcelamento registrado.  Sendo assim, houve a demanda de ajuste de locação dos lotes, uma vez que
é inviável o remanejamento de algumas das redes de concessionária. Não há, em casos como esse,
alteração de uso, dimensão ou potencial construtivo que implique em novo impacto ambiental.

Fig. 19. Interferência de via e redes com os lotes de RUV - Restaurante Unidade de Vizinhança

 

3. Ajuste de sistema viário, de relocação de lotes e requalificação urbana da QNN 11 de Ceilândia
- 0111-002141/2010

Com a ampliação da linha do metrô em Ceilândia, foram implantadas vias e estacionamentos
irregulares que interferem com lotes registrados. A manutenção dessas vias é fundamental para o
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deslocamento na QNN 11, em razão do obstáculo que a linha do metrô estabeleceu na comunicação
entre dois lados de Ceilândia. O processo foi provocado pela proprietária do lote 11 da VIA NN 11/B -
QN11, Ceilândia-DF, que se sen u prejudicada pela divergência existente entre as plantas aprovadas
e registradas em cartório (PR 901/1 e PR 905/1) e a realidade implantada. O projeto de requalificação,
com ajuste do sistema viário e eliminação dos becos é importante para  viabilizar a regularização das
vias implantadas e relocação dos lotes que ficaram prejudicados.

Fig. 20. Indicação do sistema viário (em vermelho) executado em desconformidade com o projeto de
urbanismo, interferindo com os lotes (em amarelo) registrados em cartório.

O projeto requer o ajuste de locação dos lotes, sem alteração dos parâmetros de uso e ocupação do
solo.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos casos TIPO 1 e 2, os equipamentos já se encontram edificados (exceto o Pelotão
Lacustre). Todos situam-se em área urbanizada, onde todo o entorno se encontra implantado e
consolidado, possuindo pavimentação nas vias, bem como rede de água e esgoto, instalação de
energia elétrica e iluminação pública. Nesses casos não serão necessárias obras e intervenções para
implantar o parcelamento, tampouco para a operação das a vidades, que já se encontram em
funcionamento.

Nos casos TIPO 3 e TIPO 4, não ocorre alteração de área parcelada, apenas a relocação
ou subdivisão do lote de um parcelamento que já foi anteriormente subme do a um processo de
licenciamento ambiental. Os ajustes que têm respaldo na Lei nº 4.164/2008 e na Lei Complementar nº
950, de 07 de março de 2019, são para parcelamentos que já foram aprovados e licenciados. Nesse
caso, não haverá novos impactos ambientais sobre a área que já está antropizada e está servida por
infraestrutura de água, esgoto, drenagem e coleta de resíduos sólidos.

Diante desse quadro, solicitamos gestão junto ao IBRAM, acerca da possibilidade de
flexibilização da legislação vigente, a fim de possibilitar a regularização e ampliação de equipamentos
públicos e os ajustes de parcelamento amparados pela Lei nº 4.164/2008 e pela Lei Complementar nº
950, de 07 de março de 2019.

 

 

Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro

Diretora de Parcelamento de Solo

 

Anamaria de Aragão C. Martins

Coordenadora de Projetos
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Documento assinado eletronicamente por ELIANE PEREIRA VICTOR RIBEIRO MONTEIRO -
Matr.0158344-1, Diretor(a) de Parcelamento do Solo, em 19/05/2020, às 12:20, 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 ANAMARIA DE ARAGÃO COSTA MARTINS - Matr.
0275740-0, Coordenador(a) de Projetos, em 19/05/2020, às 12:23, 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= 39849990 código CRC= B5419CD4.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 4º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

3214-4120
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho - SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 20 de maio de 2020.

Encaminhe-se ao Gabinete desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação (GAB/SEDUH), solicitando o obséquio de submeter o presente processo ao Ins tuto  de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Brasília Ambiental (IBRAM), conforme acordado em reunião
realizada com a Superintendência de Licenciamento Ambiental (SULAM) daquele Ins tuto no dia 06 de
maio passado, para análise quanto a possibilidade de dispensa ou simplificação de licenciamento
ambiental para os projetos de parcelamento do solo com baixo ou nenhum impacto ambiental, de
modo a conferir maior celeridade na regularização e ampliação de lotes  de equipamentos públicos
bem como nos ajustes de parcelamento amparados pela Lei nº 4.164/2008 e Lei Complementar nº
950/2019, conforme explicitado no Relatório Técnico - SEDUH/SUPLAN/COPROJ 39849990. 

 

Vicente Correia Lima Neto

Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano

 

Documento assinado eletronicamente por VICENTE CORREIA LIMA NETO - Matr.0268852-2,
Subsecretário(a) de Políticas e Planejamento Urbano, em 20/05/2020, às 15:05, 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= 40457923 código CRC= E6DCDCCE.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 4º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

3214-4127
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete

 

 

Ofício Nº 1572/2020 - SEDUH/GAB Brasília-DF, 20 de maio de 2020.

 

Senhor Presidente,

 

Cumprimentando-o cordialmente, trata-se o presente processo de análise, quanto à
possibilidade de dispensa ou simplificação de licenciamento ambiental para os projetos de
parcelamento do solo com baixo ou nenhum impacto ambiental, de modo a conferir maior celeridade
na regularização e ampliação de lotes  de equipamentos públicos , bem como nos ajustes de
parcelamento amparados pela Lei nº 4.164/2008 e Lei Complementar nº 950/2019.

Assim, conforme acordado em reunião, submeto o Relatório Técnico -
SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990), para análise.

Ante ao exposto, encaminho o autos, para conhecimento e manifestação, quanto
à possibilidade de dispensa ou simplificação de licenciamento ambiental para os projetos de
parcelamento do solo com baixo ou nenhum impacto ambiental.

Colocamo-nos à disposição para eventual esclarecimento.

Atenciosamente,

 

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

 

Ao Senhor

CLÁUDIO TRINCHÃO 
Presidente

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

BRASÍLIA-DF

Documento assinado eletronicamente por MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA - Matr.2715678,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, em
21/05/2020, às 10:48, 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= 40476374 código CRC= F132AE69.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

Despacho - IBRAM/PRESI Brasília-DF, 21 de maio de 2020.

À ADIS,

Encaminha-se o O cio Nº 1572/2020 - SEDUH/GAB que trata da análise, quanto à
possibilidade de dispensa ou simplificação de licenciamento ambiental para os projetos de
parcelamento do solo com baixo ou nenhum impacto ambiental, de modo a conferir maior celeridade
na regularização e ampliação de lotes  de equipamentos públicos , bem como nos ajustes de
parcelamento amparados pela Lei nº 4.164/2008 e Lei Complementar nº 950/2019 e
encaminha o Relatório Técnico - SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990), para análise.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAIARA BORGES - Matr.0263886-X, Analista de
Atividades do Meio Ambiente, em 21/05/2020, às 12:08, 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= 40515988 código CRC= 29755598.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Assessoria de Consulta e Distribuição

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS Brasília-DF, 21 de maio de 2020.

À DILAM II,

Encaminhamos o presente para conhecimento e manifestação, no que couber à essa
Diretoria, quanto ao O cio 1572 (40476374), o qual se refere à possibilidade de dispensa ou
simplificação de licenciamento ambiental para os projetos de parcelamento do solo com baixo ou
nenhum impacto ambiental.

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por GLAUCIENE MARIA GONCALVES SEIXAS -
Matr.0037850-X, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental., em 21/05/2020, às
17:17, 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= 40546987 código CRC= 8C230E74.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Diretoria de Licenciamento II

 

À SULAM com vistas às Diretorias de Licenciamento Ambiental I e III, 

 

Em atenção ao Despacho IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS (40546987), visando subsidiar
resposta ao O cio Nº 1572/2020 - SEDUH/GAB (40476374) e, considerando as informações prestadas
por meio do Relatório Técnico SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990) para cada caso, tem-se a informar:

Em primeiro lugar, antes de tratarmos da questão da dispensa ou da simplificação do
licenciamento ambiental para regularização, ajuste, ampliação ou criação de lotes em terrenos
inseridos em loteamentos previamente implantados e registrados em cartório, devemos analisar à luz
da legislação ambiental e do parcelamento do solo urbano os casos em que o licenciamento ambiental
é exigível.

A Lei Federal 6.938/1981 é o marco legal que estabelece como um dos instrumentos da
Polí ca Nacional do Meio Ambiente (PNMA) o licenciamento e a revisão de a vidades efe va ou
potencialmente  poluidoras. A lei cria, ainda, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e,
dentre outras, delega competências de estabelecer normas e critérios para o licenciamento de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.

Nesse sen do, a Resolução nº 237/1997 do CONAMA estabelece que o Licenciamento
Ambiental é o procedimento administra vo pelo qual o órgão ambiental competente autoriza a
localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e a vidades u lizadoras de
recursos ambientais, considerados efe va ou potencialmente poluidores ou que possam causar
degradação ambiental. E que a Licença Ambiental é o ato administra vo que estabelece as
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor.  A Resolução relaciona em seu Anexo 1  empreendimentos e a vidades sujeitas ao
licenciamento ambiental, dentre as quais destaca-se a atividade de parcelamento do solo.

Com apoio na Lei Federal 6.766/1979, resumidamente, temos que o parcelamento do
solo urbano deve ser entendido como a criação de lotes (mediante loteamento ou desmembramento)
onde se subdivide uma gleba em imóveis autônomos ou em unidades imobiliárias des nados a
edificação, mediante abertura (ou aproveitamento) de vias e logradouros públicos. Nessa sequência,
considera-se lote um terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices
urbanís cos estabelecidos pelo poder público. Por fim, considera-se infraestrutura básica o conjunto
dos equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, de iluminação pública, de esgotamento
sanitário, de abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar e das vias de
circulação.

De modo que,  via de regra, o parcelamento do solo urbano deve ser considerado uma
a vidade efe va ou potencialmente poluidora e capaz de causar degradação ambiental, mo vo pelo
qual estará sujeito ao licenciamento ambiental. Os potenciais impactos ambientais da localização,
instalação e operação dessa a vidade são evidenciados pela perturbação das condições originais de
estabilidade dos recursos  naturais como água, solo, ar e biota dos ambientes modificados pela
implantação dos loteamentos. Principalmente aqueles relacionados à supressão de vegetação na va
(para a implantação de vias urbanas; de redes e equipamentos dos sistemas de abastecimento de
água e de energia elétrica, de coleta e tratamento de esgotos sanitários, de escoamento,
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armazenamento e lançamento final de águas pluviais; dos terrenos des nados aos lotes propriamente
ditos e logradouros públicos) e relacionados ao consumo de recursos hídricos para abastecimento ou
lançamento de efluentes, além dos demais impactos relacionados. 

A maioria dos impactos relacionados aos parcelamentos do solo urbano, quando
adequadamente avaliados, podem, contudo, ser evitados, mi gados ou compensados por meio da
adoção de medidas exigíveis no âmbito dos processos de licenciamento ambiental dos projetos de
loteamento. 

Por outro lado, é importante salientar que dentre os casos descritos no Relatório
Técnico SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990) existem loteamentos criados e registrados em
momentos dis ntos, onde o licenciamento ambiental pode ou não ter sido exigido, e aplicado, a
depender do ano de sua implantação. Lembrando que a Lei da PNMA remonta ao ano de 1981, que as
primeiras resoluções do CONAM foram editadas em 1986 e que o procedimento de licenciamento
ambiental  foi regulamentado somente em 1997. Ou seja, boa parcela dos projetos de urbanismo
registrados no Distrito Federal não foram objeto de licenciamento ambiental, exceto os surgidos após
as exigências legais ou aqueles que previamente aprovados, sofreram alterações significa vas
recentes e foram submetidos ao  procedimento avaliativo e obtiveram suas licenças ambientais.

Entendemos, então, que o parcelamento do solo urbano deve ser subme do ao
licenciamento ambiental sempre que importar em ações potencial ou efe vamente capazes de causar
degradação ambiental em suas fases de localização, instalação, ampliação ou operação.

Devemos, portanto, dis nguir a criação de lotes - nas modalidades de parcelamento do
solo urbano previstas na Lei 6.766/1979 que envolvem alterações do meio, principalmente
relacionadas à implantação da infraestrutura básica (loteamento) ou eventuais aumentos de pressão
sobre o uso de recursos (desmembramento de glebas remanescentes de loteamentos com
aproveitamento de infraestrutura e logradouros públicos existes) - das alterações informadas no
relatório em comento (re ficação de limites, correção de coordenadas ou cotas de amarração,
ampliação ou mesmo criação de lotes) que não impõem mudanças significa vas ao ambiente capazes
de promover degradação ambiental, porém demonstradas extremamente necessárias à regularização
e possibilidade de registro cartorial e consequente propriedade dos imóveis com ocupações existentes
ou demandas de ampliação (incorporando áreas públicas subu lizadas), divisão formal (lotes
ocupados por mais de um equipamento público) ou criação de lotes (expansão/implantação de novos
equipamentos).

Assim, concluímos que nenhum dos projetos apresentados nos Casos Tipo 1 a Tipo 4
tratam do po de parcelamento do solo listado na Resolução CONAMA n° 237/1997, já que não
apresentam o potencial de promover degradação ambiental como aqueles que configuram as
modalidades de loteamento disciplinadas na Lei 6.766/1979, e portanto não estão sujeitos ao
licenciamento ambiental em seu rito ordinário (Licenças prévia, de instalação e de operação),
uma vez que o Relatório (39849990) admite o entendimento de que não serão necessárias a abertura
de novas vias e a implantação ou ampliação da infraestrutura básica dos loteamentos. 

Ressaltamos, contudo, que a dispensa de licenciamento para regularização,
ajuste, ampliação ou criação de lotes em terrenos inseridos em loteamentos previamente implantados
e registrados em cartório, sem a necessidade de abertura de novas vias de circulação, de logradouros
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, não afasta a
obrigatoriedade de observância às normas que estabelecem a Dispensa de Licenciamento Ambiental
(Resolução 10 de 20/12/2017) e a Autorização Ambiental (Resolução 9 de 20/12/2017) para as demais
a vidades listadas em seus anexos relacionados à construção das edificações ou aos serviços de
utilidade pública eventualmente necessários ao completo saneamento das situações relatadas.

Outra questão é quanto a caracterização da vegetação da área, caso haja necessidade
de supressão vegetal, deverá verificar se seguirá o rito de solicitação de Autorização de Supressão -
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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.

Destaca-se também a importância dos projetos arquitetônicos considerarem o disposto
no Zoneamento Ecológico Econômico, ins tuído pela Lei Distrital nº 6.269/2019 (ZEE-DF), por se tratar
de 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.
(Parágrafo Único, Art. 1º).

Em tempo, sugerimos que este expediente seja encaminhado às Diretorias de
Licenciamento Ambiental I e III, para complementação no que entenderem conveniente.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por BRUNO HENRIQUE SOUZA CORREA - Matr.0184042-
8, Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, em 04/06/2020, às 19:46, 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 04/06/2020, às 19:48, 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= 40679558 código CRC= F3F95B10.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 05 de junho de 2020.

À DILAM I e III,

 

Para conhecimento da Manifestação 5684 (40679558) para complementação.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JEIZA RODRIGUES JERONIMO - Matr.0263884-3,
Assessor(a), em 05/06/2020, às 07:56, 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= 41350680 código CRC= 0E0E64CF.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento I

 

Parecer Técnico n.º 181/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I  

1. APRESENTAÇÃO

   Este parecer tem como obje vo analisar a solicitação da SEDUH, efetuada por meio
do O cio 1572 (40476374) para enquadramento das a vidades elencadas no Relatório Técnico
SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990) na Dispensa de Licenciamento Ambiental e, caso não seja
possível, enquadra-los no processo de licenciamento ambiental simplificado.

2. ANÁLISE TÉCNICA

O Relatório Técnico SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990)  apresenta quatro pos de
casos de loteamento/desmembramento de áreas existentes dentro de áreas urbanas já consolidadas:

Casos TIPO 1: Regularização de lotes de Equipamentos Públicos, já edificados, onde são
desenvolvidas a vidades inerentes às polí cas públicas setoriais, cons tuindo propriedade do
poder público, não alienáveis;

Casos TIPO 2: Ampliação de lotes de Equipamentos Públicos, já edificados,  incorporando áreas
públicas para ampliação das atividades inerentes às políticas públicas setoriais;

Casos TIPO 3: Subdivisão de unidades imobiliárias amparados pela Lei Complementar nº 950 de
07 de março de 2019 que dispõe sobre o desdobro de lote e remembramento de lotes e
projeções no território do Distrito Federal e dá outras providências

Casos TIPO 4: Ajustes de parcelamento do solo amparados pela Lei nº 4.164, de 26 de junho de
2008, alterada pela Lei nº 6134, de 16 de abril de 2018.

Em todos os casos apresentados pela SEDUH não foram iden ficados a necessidade de
execução de obras para implantação de infraestrutura urbana e, portanto, não há o enquadramento da
atividade como parcelamento de solo com consequente efetivo impacto ambiental.

Tal entendimento também fora confirmado pela DILAM-II, por meio da Manifestação
5684 (40679558):

"(...) já que não apresentam o potencial de promover degradação
ambiental como aqueles que configuram as modalidades de loteamento
disciplinadas na Lei 6.766/1979, e portanto não estão sujeitos ao
licenciamento ambiental em seu rito ordinário (Licenças prévia, de
instalação e de operação), uma vez que o Relatório (39849990) admite o
entendimento de que não serão necessárias a abertura de novas vias e a
implantação ou ampliação da infraestrutura básica dos loteamentos. "

No que tange as futuras obras que vierem a ocorrerem no interior dos lotes (casos po
3 e 4) após o desmembramento e ajuste destes para adaptação ao meio urbano existente, seus usos
estarão enquadrados na dispensa de licenciamento ambiental, Resolução 10 de 20/12/2017, itens 12
a 15.

Importante salientar que no caso de obras para requalificação e melhoria de áreas
públicas no meio urbano já existente, esta obras estarão enquadradas na dispensa de licenciamento
ambiental, conforme Itens 88 e 89 da resolução supracitada.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que todos os casos elencados pelo Relatório Técnico
SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990)  podem ser enquadrados na Dispensa de Licenciamento
Ambiental, bem como as futuras obras que por ventura necessitam ocorrer nos futuros lotes para
construção de edificações e melhoria/requalificação das áreas públicas existentes no seu entorno,
conforme itens 12, 13, 14, 15, 88 e 89 da Resolução 10 de 20/12/2017.

É o Parecer que submeto a apreciação superior.

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BUENO - Matr.0183957-
8, Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, em 19/06/2020, às 11:40, 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= 42097936 código CRC= F9B87F14.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento III

 

Parecer Técnico n.º 318/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-III  

1. APRESENTAÇÃO

   O cio Nº 1572/2020 - SEDUH/GAB (40476374) solicita posicionamento desta
Diretoria de Licenciamento Ambiental quanto as a vidades elencadas no Relatório Técnico
SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990).

2. ANÁLISE TÉCNICA

Cenários apresentados Relatório Técnico SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990),
SEM EXECUÇÃO de obras para implantação de infraestrutura urbana não enquadram-se como
atividade parcelamento de solo, endossados pelas DILAM-I (42097936) e DILAM-II (40679558):

"(...) já que não apresentam o potencial de promover degradação
ambiental como aqueles que configuram as modalidades de loteamento
disciplinadas na Lei 6.766/1979, e portanto não estão sujeitos ao
licenciamento ambiental em seu rito ordinário (Licenças prévia, de
instalação e de operação), uma vez que o Relatório (39849990) admite o
entendimento de que não serão necessárias a abertura de novas vias e a
implantação ou ampliação da infraestrutura básica dos loteamentos. "

Itens 88 e 89 da Resolução 10 de 20/12/2017, absorvem o cenário de obras de
requalificação e melhorias (TIPO 3 e 4), ocasionando DISPENSA do licenciamento ambiental.

Casos TIPO 1: Regularização de lotes de Equipamentos Públicos, já edificados, onde são
desenvolvidas a vidades inerentes às polí cas públicas setoriais, cons tuindo propriedade do
poder público, não alienáveis;

Casos TIPO 2: Ampliação de lotes de Equipamentos Públicos, já edificados,  incorporando áreas
públicas para ampliação das atividades inerentes às políticas públicas setoriais;

Casos TIPO 3: Subdivisão de unidades imobiliárias amparados pela Lei Complementar nº 950 de
07 de março de 2019 que dispõe sobre o desdobro de lote e remembramento de lotes e
projeções no território do Distrito Federal e dá outras providências

Casos TIPO 4: Ajustes de parcelamento do solo amparados pela Lei nº 4.164, de 26 de junho de
2008, alterada pela Lei nº 6134, de 16 de abril de 2018.

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relatório Técnico SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990)  APRESENTA
cenários enquadrados na Dispensa de Licenciamento Ambiental, bem como as futuras obras que por
ventura necessitam ocorrer nos futuros lotes para construção de edificações e melhoria/requalificação
das áreas públicas existentes no seu entorno, conforme itens 12, 13, 14, 15, 88 e 89 da Resolução 10
de 20/12/2017.

É o Parecer que submeto a apreciação superior.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO QUEIROZ BARRETO - Matr.0184065-7,
Analista de Atividades do Meio Ambiente, em 21/06/2020, às 19:07, 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.

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= 42164970 código CRC= 1503593B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento III

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-III Brasília-DF, 22 de junho de 2020.

À SULAM,

 

Segue Parecer Técnico 318 (42164970) para subsidiar resposta ao O cio 1572
(40476374), considerando a Manifestação 5684 (40679558).

 

Atenciosamente,

 

JANAINA SOARES E S. ARAÚJO

Diretora DILAM III 

Documento assinado eletronicamente por JANAINA SOARES E SILVA ARAUJO - Matr.1660454-7,
Diretor(a) de Licenciamento III, em 22/06/2020, às 15:44, 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= 42220415 código CRC= EF5203D9.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 22 de junho de 2020.

De Ordem

À PRESI para conhecimento do Despacho IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-III que
encaminha o Parecer Técnico 318 (42164970) para subsidiar resposta ao Ofício 1572 (40476374).

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES -
Matr.0037639-6, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 22/06/2020, às
16:10, 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= 42224201 código CRC= 1988EC10.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento I

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I Brasília-DF, 22 de junho de 2020.

À SULAM,

 

Acolho Parecer Técnico 181 (42097936) para subsidiar resposta ao O cio 1572
(40476374), considerando a Manifestação 5684 (40679558).

 

Andréa Pereira Lima

Diretora de Licenciamento Ambiental - DILAM I.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA PEREIRA LIMA - Matr.0184025-8, Diretor(a)
de Licenciamento I, em 22/06/2020, às 17:31, 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= 42235574 código CRC= 128E5A3E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 22 de junho de 2020.

De Ordem

À PRESI para conhecimento do Despacho IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I (42235574) que
encaminha o Parecer Técnico 181 (42097936) para subsidiar resposta ao Ofício 1572
(40476374).

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES -
Matr.0037639-6, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 22/06/2020, às
17:58, 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= 42238030 código CRC= 43A7106D.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

 

 

Ofício Nº 924/2020 - IBRAM/PRESI Brasília-DF, 01 de julho de 2020.

Ao Senhor

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL -
SEDUH

Senhor Secretário,

Ao tempo em que o cumprimento, refiro-me ao O cio Nº 1572/2020 - SEDUH/GAB
(40476374) que trata da análise, quanto à possibilidade de dispensa ou simplificação de
licenciamento ambiental para os projetos de parcelamento do solo com baixo ou nenhum impacto
ambiental, de modo a conferir maior celeridade na regularização e ampliação de lotes  de
equipamentos públicos.

Assim, encaminhamos o Parecer Técnico n.º 181/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I
(42097936) que em suma conclui o seguinte:

"Concluímos que todos os casos elencados pelo Relatório Técnico
SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990)  podem ser enquadrados na Dispensa
de Licenciamento Ambiental, bem como as futuras obras que por ventura
necessitam ocorrer nos futuros lotes para construção de edificações e
melhoria/requalificação das áreas públicas existentes no seu entorno,
conforme itens 12, 13, 14, 15, 88 e 89 da Resolução 10 de 20/12/2017."

 

No mais, o Brasília Ambiental coloca-se à disposição para prestar outros
esclarecimentos que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - BRASÍLIA AMBIENTAL

Presidente Interino

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS - Matr. 1695059-
3, Presidente do Brasília Ambiental-Interino(a), em 02/07/2020, às 09:47, 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= 42787827 código CRC= DE012EB0.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Gabinete

Despacho - SEDUH/GAB Brasília-DF, 02 de julho de 2020.

 

À SUPLAN/SEDUH

 

De ordem.

 

Trata-se de processo autuado para análise quanto à possibilidade de dispensa ou
simplificação de licenciamento ambiental para os projetos de parcelamento do solo com baixo ou
nenhum impacto ambiental, de modo a conferir maior celeridade na regularização e ampliação de
lotes  de equipamentos públicos.

Considerando o teor do O cio Nº 924/2020 - IBRAM/PRESI , por meio do qual o Brasília
Ambiental encaminha o Parecer Técnico n.º 181/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I (42097936) que
em suma conclui que todos os casos elencados pelo Relatório Técnico SEDUH/SUPLAN/COPROJ
(39849990)  podem ser enquadrados na Dispensa de Licenciamento Ambiental, bem como as futuras
obras que por ventura necessitam ocorrer nos futuros lotes para construção de edificações e
melhoria/requalificação das áreas públicas existentes no seu entorno, conforme itens 12, 13, 14, 15,
88 e 89 da Resolução 10 de 20/12/2017.

Assim, encaminhamos os autos para ciência e adoção das medidas necessárias,
visando a celeridade requerida.

 

Atenciosamente,

 

 

BETTY DANIELI DOS S. EMYGDIO THOMSEN CORRÊA

Assessora Especial

GAB/SEDUH

 

Documento assinado eletronicamente por BETTY DANIELI SANTOS EMYGDIO THOMSEN CORREA
- Matr.0272050-7, Assessor(a) Especial, em 02/07/2020, às 10:28, 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.
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FEDERAL

 

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho - SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 02 de julho de 2020.

À COPROJ,

 

De ordem superior, encaminha-se à Coordenação de Projetos para conhecimento da
manifestação do Ins tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, reme da por
meio do O cio nº 924/2020 - IBRAM/PRESI (42787827), em atendimento ao requerido no Despacho
n. 40457923 - SEDUH/SUPLAN.

 

SIMONE SPÍNDOLA MARTINS

Assessoria da SUPLAN

Documento assinado eletronicamente por SIMONE SPÍNDOLA MARTINS - Matr.: 175571-4,
Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 02/07/2020, às 10:48, 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= 42838337 código CRC= 9A62F346.
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Coordenação de Projetos

Despacho - SEDUH/SUPLAN/COPROJ Brasília-DF, 02 de julho de 2020.

À DISOLO,

Para conhecimento da resposta do IBRAM acerca dos Projetos objeto do Relatório
Técnico 39849990 e incorporação do do Parecer Técnico n.º 181/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I
(42097936) em cada um dos processos mencionados no relatório, que em suma conclui o seguinte:

"Concluímos que todos os casos elencados pelo Relatório Técnico SEDUH/SUPLAN/COPROJ
(39849990)  podem ser enquadrados na Dispensa de Licenciamento Ambiental, bem como
as futuras obras que por ventura necessitam ocorrer nos futuros lotes para construção de
edificações e melhoria/requalificação das áreas públicas existentes no seu entorno,
conforme itens 12, 13, 14, 15, 88 e 89 da Resolução 10 de 20/12/2017."

 

Atenciosamente,

Anamaria de Aragão C. Martins

Coordenadora de Projetos

Documento assinado eletronicamente por ANAMARIA DE ARAGÃO COSTA MARTINS - Matr.
0275740-0, Coordenador(a) de Projetos, em 02/07/2020, às 15:38, 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= 42870273 código CRC= 38A0141B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Projetos

Diretoria de Parcelamento do Solo

 

Memorando Nº 49/2020 - SEDUH/COPROJ/DISOLO Brasília-DF, 09 de setembro de 2020.

À COPROJ/SUPLAN,

 

Com o obje vo de ampliar o lote Área Especial 1 SML 7/8, no Setor de Mansões do
Lago, Lago Norte - RA XVIII, para construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina
da Polícia Militar) e, em cumprimento ao art. 44 da Lei 948/2019 – Lei de Uso e Ocupação do Solo do
DF e inciso II da LEI Nº 5.081, DE 11 DE MARÇO DE 2013, solicitamos convocação de Audiência
Pública para permi r a par cipação popular nas decisões referente às alterações de parcelamento do
solo promovidas pelo poder público em projetos urbanísticos registrados em cartório.

Destacamos que o caso foi subme do à Superintendência de Licenciamento Ambiental
do  Ins tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, no escopo do
Processo 00390-00002665/2020-45 (46856668) e foi analisado pelo Parecer Técnico n.º 181/2020 -
 IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I (42097936) com a seguinte conclusão:

"Concluímos que todos os casos elencados pelo Relatório Técnico
SEDUH/SUPLAN/COPROJ (39849990) podem ser enquadrados na Dispensa de
Licenciamento Ambiental, bem como as futuras obras que por ventura necessitam
ocorrer nos futuros lotes para construção de edificações e melhoria/requalificação
das áreas públicas existentes no seu entorno, conforme itens 12, 13, 14, 15, 88 e 89
da Resolução 10 de 20/12/2017."

Salientamos que a ampliação do lote, solicitada pelo Batalhão de Policiamento
Turís co por meio do O cio nº 411/2018-GAB ( 9404289) e Despacho - PMDF/CPAM/BPTUR
(38445555), foi precedida de estudo urbanís co que incluiu avaliação da viabilidade da alteração,
sendo devidamente instruída com diretrizes urbanís cas emi das pela Secretaria de Desenvolvimento
de Cidades - SUDEC/SUPLAN (Despacho 15201207), que indica manter para o lote ampliado os
mesmos parâmetros de ocupação do lote Área Especial 1 SML 7/8, já registrado.

 

Atenciosamente,

Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro

Diretora de Parcelamento do Solo

Documento assinado eletronicamente por ELIANE PEREIRA VICTOR RIBEIRO MONTEIRO -
Matr.0158344-1, Diretor(a) de Parcelamento do Solo, em 10/09/2020, às 15:21, 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.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Coordenação de Projetos

Despacho - SEDUH/SUPLAN/COPROJ Brasília-DF, 10 de setembro de 2020.

Ao GAB/SUPLAN,

Para dar prosseguimento aos trâmites relacionados à elaboração de Projeto de
Alteração de Parcelamento do Solo de ampliação do lote Área Especial 1 SML 7/8, no Setor de
Mansões do Lago, Lago Norte - RA XVIII, para construção da sede da Companhia de Operações
Lacustres (Marina da Polícia Militar), nos termos do art. 44 da Lei 948/2019 – Lei de Uso e Ocupação
do Solo do DF e do inciso II da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013, solicitamos convocação de
Audiência Pública para permi r a par cipação popular nas decisões referente às alterações de
parcelamento do solo promovidas pelo poder público em projetos urbanísticos registrados em cartório.

Encaminhamos o croqui da área a ser ampliada, com respec vas coordenadas
(46856861) que deve ser disponibilizado no site da SEDUH, tendo em vista os prazos exigidos para
convocação de Audiência Pública.

Segue minuta do texto da convocação.

 

Atenciosamente,

Anamaria de Aragão C. Martins

Coordenadora de Projetos

 

Audiência Pública para discu r a ampliação do lote Área Especial 1 SML 7/8, no Setor de Mansões do
Lago, Lago Norte - RA XVIII, para construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina
da Polícia Militar)

Nos termos do art. 44 da Lei 948/2019 – Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF e do inciso II da Lei nº
5.081, de 11 de março de 2013,  convocamos os moradores da Região Administra va do Lago Norte
para comparecerem à Audiência Pública sobre a ampliação do lote Área Especial 1 SML 7/8, no Setor
de Mansões do Lago, Lago Norte - RA XVIII, para construção da sede da Companhia de Operações
Lacustres (Marina da Polícia Militar). A audiência  será realizada no dia ..... O croqui da área a ser
ampliada, com respec vas coordenadas, encontra-se no endereço eletrônico da SEDUH: www.
seduh.df.gov.br/....

 

Atenciosamente,

Anamaria de Aragão C. Martins

Coordenadora de Projetos
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Documento assinado eletronicamente por ANAMARIA DE ARAGÃO COSTA MARTINS - Matr.
0275740-0, Coordenador(a) de Projetos, em 10/09/2020, às 15:14, conforme art. 6º do Decreto
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FEDERAL

 

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano

Despacho - SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 10 de setembro de 2020.

 

À Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados (ASCOL),

 

Nos termos do Despacho - SEDUH/SUPLAN/COPROJ 46917086, encaminhamos o
presente processo, solicitando o obséquio de adotar as devidas providências visando à realização de
Audiência Pública, em plataforma eletrônica, para discutir a ampliação da Área Especial 1, SML 7/8, no
Setor de Mansões do Lago, na Região Administra va do Lago Norte – RA XVIII, para construção da
sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da Polícia Militar), para fins de cumprimento do
art. 44 da Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019 – que aprova a Lei de Uso e Ocupação
do Solo do Distrito Federal (LUOS), nos termos dos arts. 316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal
–, cuja sugestão de texto rela vo à convocação para a Audiência Pública consta do supracitado
Despacho.

 

Vicente Correia Lima Neto

Subsecretário

Documento assinado eletronicamente por VICENTE CORREIA LIMA NETO - Matr.0268852-2,
Subsecretário(a) de Políticas e Planejamento Urbano, em 11/09/2020, às 09:23, 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:
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