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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Despacho SEI-GDF - SEGETH/COINST/DIURB  

 

REFERÊNCIA: Despacho 177/2017 –DIR-I-COARQ-CAP (Proc. nº 300.000.439/2011)

ASSUNTO: Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV do Lote 09, Rua Copaíba - Águas
Claras.

INTERESSADO: MKZ Arquitetos Associados Sociedade Simples LTDA.

 

À COINST,

 

1. Informações Preliminares

              Trata o presente expediente de analise e manifestação quanto à necessidade de
elaboração de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV para empreendimento localizado na
Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras/RA-XX, nos termos do disposto na Lei n°5.022/2013.

2. Análise:

              O referenciado despacho (1272249, página 158) trata de empreendimento misto –
habitação multifamiliar e comércio com área de construção de 69.110,58 m². De acordo com o a
Lei n°5.022/13 em seu anexo único, está sujeito a EIV edificação para habitação maior ou igual a
40.000 m².

3. Conclusão

              Isto posto, informamos que foi aberto processo SEI nº00390-00006917/2017-18 para
tratar do EIV do empreendimento em questão, sugerimos a restituição do processo nº.
300.000.439/2011 à CAP, para continuidade dos procedimentos de aprovação de projeto.
Solicitamos ainda, para dar continuidade ao processo do EIV, que seja respondido o
questionamento feito no despacho 003/2015 (1272249, páginas 55 e 56), onde se lê: “Diante do
exposto sugerimos o encaminhamento a CAP/SEGETH para esclarecer se o projeto em
questão, atende às normas urbanísticas, inclusive no que se refere ao coeficiente de
aproveitamento, estabelecidos para o lote, uma vez que a realização de EIV não pode ser
aplicada para autorizar a implantação de empreendimentos e atividades em discordância com
as normas urbanísticas.”.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SILVA LARANGEIRA - Matr.0267817-9,
Assessor(a), em 25/05/2017, às 14:20, 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.
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Documento assinado eletronicamente por DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES -
Matr.0126973-9, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão, em 25/05/2017, às
14:22, 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= 1283488 código CRC= F0774FBB.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 1283488
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Despacho SEI-GDF - SEGETH/SUGEST/COINST  

   

Senhora Subsecretária,

 

Em resposta ao processo sico nº 300.000.439/2011, encaminho, com vistas à Central
de Aprovação de Projetos - CAP, solicitação da Diretoria de Instrumentos Urbanís cos e de Gestão -
DIURB:

 

Solicitamos ainda, para dar con nuidade ao processo do EIV, que seja respondido o ques onamento
feito no despacho 003/2015 (1272249, páginas 55 e 56), onde se lê: “Diante do exposto sugerimos o
encaminhamento a CAP/SEGETH para esclarecer se o projeto em questão, atende às normas
urbanís cas, inclusive no que se refere ao coeficiente de aproveitamento, estabelecidos para o lote,
uma vez que a realização de EIV não pode ser aplicada para autorizar a implantação de
empreendimentos e atividades em discordância com as normas urbanísticas.”.

 

BRUNO ÁVILA EÇA DE MATOS

Coordenador

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO AVILA ECA DE MATOS - Matr. 0270527-3,
Coordenador(a) de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle, em 25/05/2017, às
14:54, 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= 1286101 código CRC= FEF91D61.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 1286101
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Informação SEI-GDF - SEGETH/COINST/DIURB  

   ERRATA

No Despacho SEGETH/COINST/DIURB 1283488 item 2. Análise, onde se lê "De acordo com o a Lei
n°5.022/13", leia-se: "De acordo com a Lei nº 5.022/13".

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SILVA LARANGEIRA - Matr.0267817-9,
Assessor(a), em 25/05/2017, às 15:58, 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= 1286972 código CRC= 81DD396C.
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SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 6º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 1286972
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Subsecretaria de Gestão Urbana

Despacho SEI-GDF - SEGETH/SUGEST  

   

À Central de Aprovação de Projetos - CAP/SEGETH, solicitando o obséquio de
manifestar-se, na forma dos despachos SEI 1283488 e 1286101 da Coordenação de Instrumentos de
Apoio à Gestão, Auditoria e Controle - COINST desta Subsecretaria.

 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE - Matr.0104882-1,
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 26/05/2017, às 18:41, 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:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Central de Aprovação de Projetos

Despacho SEI-GDF - SEGETH/CAP  

   À COARQ/DIR I.

 

Encaminhe-se o expediente em questão, com vistas à técnica JULIANA MAIA SOUSA.

 

Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por KECIO LIMEIRA CAETANO - Matr.1656158-9,
Assessor(a), em 29/05/2017, às 13:28, 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
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Diretoria Área I

Despacho SEI-GDF - SEGETH/CAP/COARQ/DIUM  

Senhor Diretor,

Em resposta  ao ques onamento feito pela Diretoria de Instrumentos Urbanís cos de
Gestão- DIURB constante a folha 683 do processo, venho por meio deste, informar que o  projeto de
arquitetura em análise, apresenta área construída de 69.110,58m² e área computável de 42.282,70m²,
conforme cálculos ás folhas 676 a 681, portando atende ao coeficiente máximo de aproveitamento
(CaB= máximo: 2,0 = 2,0 x 21.167,09 = 42,334,18) previsto para o lote pelo PDOT 2012 bem como aos
demais parâmetros urbanísticos previstos pela Lei complementar nº 90/98 PDL de Taguatinga.

Sendo assim, solicito, s.m.j encaminhar o processo para con nuidade nos tramites de
procedimentos cabíveis a elaboração do EIV.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA MAIA SOUSA, Assessor(a), em 05/06/2017,
às 11:43, 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 JOAO EDUARDO MARTINS DANTAS, Diretor(a) da
Diretoria Área I, em 05/06/2017, 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= 1331057 código CRC= 8A820125.
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TERMO DE REFERÊNCIA – TR 02/2017 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV  

 

Em cumprimento à legislação em vigor, em especial a Lei n° 5.022/13, o presente 

Termo de Referência - TR tem por objetivo orientar a elaboração do Estudo de Impacto 

de Vizinhança – EIV, contendo as diretrizes básicas a serem abordadas. Esse estudo 

visa analisar a viabilidade urbanística do projeto elaborado para o Empreendimento 

localizado à Rua Copaíba, Lote nº 9, Águas Claras – RA XX, tendo como interessado a 

NW Empreendimentos Imobiliários S/A. 

O Lote nº 9 da Rua Copaíba possui 21.167,09 m², conforme o Quadro 

Demonstrativo de Unidades Imobiliárias do Memorial Descritivo MDE – 137/93. 

Segundo o disposto no Anexo V do PDOT, o coeficiente máximo para o lote é CfAM = 

2 e o coeficiente básico é  CfAB = 1,5. O projeto para o empreendimento apresenta área 

total construída coberta de 68.434,26 m², é composto por 1º e 2º subsolos, semi-

enterrado, térreo e 4 blocos residenciais com 18 pavimentos.  

O Estudo deve ser elaborado por equipe multidisciplinar, composta por técnicos 

que satisfaçam às exigências da legislação relativa à regulamentação do exercício das 

profissões e apresente aptidão técnica compatível com a complexidade requerida pelo 

Estudo. Ressalta-se que a responsabilidade técnica, no que diz respeito ao conteúdo 

apresentado, não cessa quando da entrega do produto final, conforme a legislação em 

vigor. 

O EIV deve obedecer este TR e ser apresentado à Secretaria de Estado de 

Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH que, caso julgue 

necessário para análise da proposta, pode solicitar informações complementares.  

 Este TR observa a Ação Civil Pública (processo nº 2013.01.1.150448-5) em que 

são tratados os atos administrativos do empreendimento em tela que, dentre as 

condições recomendadas para sanar os procedimentos administrativos adotados, exige 

a “realização de estudos técnicos de viabilidade, especialmente o EIV;”.  

 

 

 

 

Termo de Referência Minuta 01 (1383398)         SEI 00390-00006917/2017-18 / pg. 167



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretaria de Gestão Urbana 

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

SCS Quadra 6 - Bloco A - Lotes13/14 - CEP: 70036-918 – Brasília – DF 

Tel. (61) 3214-4089/4095 

 
TR 002/17 – NW Empreendimentos – DIURB/COINST/SUGEST  

Página 2 de 28 
 

DIRETRIZES GERAIS 

 

O EIV tem por diretrizes: 

 Apresentar as alternativas de concepção de projeto, de técnicas construtivas, e 

de traçado urbanístico integrado aos equipamentos e sistemas existentes, bem como 

demonstrar a viabilidade da localização para a implantação do empreendimento; 

 analisar os impactos gerados sobre a área de influência, desde a execução de 

obras até a operação do empreendimento, incluindo as ações de controle e 

monitoramento; 

 avaliar a magnitude e a importância dos impactos positivos e negativos; diretos 

e indiretos; locais e regionais; imediatos, a médio e longo prazo; temporários, 

permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; cumulativos e sinérgicos; 

 prever, quando necessário, as medidas de recuperação, prevenção, mitigação e 

compensação para minimizar os impactos; 

 apresentar todas as legislações, urbanísticas e ambientais, incidentes sobre a 

área do empreendimento e sua área de influência, considerando-as nas avaliações e 

compatibilizando a legislação federal com a distrital. 

 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO EIV 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

1.1. Número do processo autuado na SEGETH; 

1.2. razão social e CNPJ da empresa; 

1.3. nome, endereço, telefone e e-mail do interessado para correspondência e 

contato; 

1.4. nome, telefone, endereço, e-mail e razão social da empresa responsável pelo 

Estudo; 

1.5. anotação e registro de responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos na 

elaboração do estudo. 
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2. OBJETIVOS 

 

São objetivos deste EIV: 

 

2.1. Prevenir e evitar o desequilíbrio no crescimento urbano; 

2.2. garantir a qualidade de vida da população nos espaços habitáveis e naqueles 

de geração de emprego e renda. 

2.3. avaliar os impactos decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento e atividades; 

2.4. definir medidas mitigatórias e/ou compensatórias para eliminar ou atenuar os 

impactos negativos no meio ambiente urbano; 

2.5. identificar e analisar a importância do empreendimento no contexto 

socioeconômico da região e da população fixa e flutuante a ser beneficiada; 

2.6. avaliar a localização do empreendimento quanto aos aspectos urbanísticos, 

ambientais e socioeconômicos; 

2.7. avaliar o adensamento populacional, a necessidade de equipamentos urbanos 

e comunitários, o uso e ocupação do solo, a valorização ou desvalorização 

imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e 

iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

 

A descrição do empreendimento consiste de informações e estudos que o 

caracterizem, contendo necessariamente:  

3.1. Nome do empreendimento e atividades previstas; 

3.2. localização e situação geográfica, em mapa ou planta, conforme Projeto 

Urbanístico, com as coordenadas dos vértices da poligonal da respectiva, 

área direta e indireta, atingida pelo empreendimento ou atividade, incluindo 

as vias de acesso; 

3.3. área total do terreno, área total a ser construída e ocupada pela atividade 

ou uso, área permeável, usos propostos e volumetria das edificações; 
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3.4. coeficientes de aproveitamento propostos e demais parâmetros urbanísticos 

de uso e ocupação do solo; 

3.5. apresentação e descrição da ocupação prevista para o empreendimento, 

compatibilidade do projeto com: o Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

do Distrito Federal – PDOT e as legislações de uso, ocupação do solo,  

edilícia,  ambiental, dentre outras pertinentes; 

3.6. memorial descritivo do projeto, no formato mínimo do modelo anexo; 

3.7. estudo preliminar arquitetônico ou urbanístico, perfis e volumetria das 

edificações, usos e atividades propostos e sua funcionalidade; 

3.8. quantidade volumétrica da remoção de terra e sua destinação, tanto para 

corte quanto para aterro;  

3.9.  cota de coroamento e altura da edificação; 

3.10. cota de soleira, níveis do passeio lindeiro, níveis do acesso de pedestres e 

níveis e formas dos acessos de veículos e patamares de acomodação e 

demais infraestruturas necessárias ao enquadramento como PGV; 

3.11. inserção do empreendimento e seu entorno, sobre base planialtimétrica, 

apresentando acessos de pedestres e veículos, áreas de carga e descarga, 

número de vagas de estacionamentos previstos e demanda de 

estacionamentos e/ou garagens, inclusive vagas especiais (Portador de 

Necessidades Especiais - PNE, idoso, motos, paraciclos, táxi, carga e 

descarga, embarque e desembarque, Corpo de Bombeiros etc.);  

3.12. mapeamento e tabulação dos percentuais de área pública, áreas 

ocupadas, áreas verdes e permeáveis, áreas não edificadas, distinguindo 

as áreas destinadas ao uso comum e de preservação permanente, e áreas 

que serão impermeabilizadas. 

 

Obs.: O EIV sendo um instrumento de direito urbanístico, com finalidade pública, para 

tutela do direito coletivo à cidade, na perspectiva integrada que o qualifica, requer que 

a caracterização geral do empreendimento seja ampla e criteriosamente apresentada 

para permitir a avaliação da qualidade da alternativa técnica adotada do ponto de vista 

urbanístico, ambiental e socioeconômico.  
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4. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS  

 

Todas as etapas do estudo devem ser detalhadas neste item, demonstrando a 

matriz metodológica utilizada e o conjunto de procedimentos adotados para elaboração 

do EIV. 

 

5. HISTÓRICO DE LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS  

 

Apresentar levantamento de todos os procedimentos de obtenção de licenças, 

alvarás, autorizações etc., de natureza urbanística e ambiental, para a área do 

empreendimento em questão. 

 

6. LEITURA URBANA, AMBIENTAL E SOCIOECONOMICA DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA 

 

Descrição da área de influência direta e indireta do empreendimento. 

Identificação e descrição das vias principais de acesso e adjacentes ao terreno 

destinado à sua implantação. Mapeamento da área de influência em escala adequada, 

mostrando a localização do empreendimento, das vias de acesso e do entorno imediato, 

incluindo equipamentos públicos e mobiliários urbanos, conforme croqui anexo.  

A Área de Influência Direta - AID é definida pela poligonal do entorno imediato 

que abrange a vizinhança, tais como: comércio e vias locais, principais acessos e 

intersecções viárias etc. Foi definida como área de influência direta e seus acessos 

viários o polígono delineado pelas seguintes coordenadas UTM: 
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Ponto Coordenadas X (m) Coordenadas Y (m) 

0 174499,191 8247153,989 

1 174456,858 8247143,406 

2 174438,337 8247143,723 

3 174268,474 8246931,739 

4 174264,241 8246922,214 

5 174268,474 8246899,989 

6 174255,245 8246879,88 

7 174234,607 8246876,705 

8 174218,203 8246868,768 

9 174175,87 8246838,605 

10 173906,947 8246686,099 

11 173902,184 8246671,282 

12 173908,534 8246640,591 

13 174103,797 8246262,236 

14 174145,707 8246269,221 

15 174158,407 8246258,637 

16 174156,291 8246241,704 

17 174135,124 8246229,004 

18 173801,113 8246056,813 

19 173737,19 8246193,02 

20 173726,501 8246255,78 

21 173339,256 8247031,222 

22 173308,67 8247154,73 

23 173250,355 8247276,756 

24 174434,633 8247454,874 

25 174444,687 8247423,653 

26 174465,325 8247395,29 

27 174456,858 8247369,889 

28 174465,325 8247308,506 

29 174472,204 8247272,84 

30 174494,958 8247249,239 

31 174509,245 8247235,798 

32 174524,591 8247217,489 

33 174520,358 8247185,739 

34 174499,191 8247153,989 

 

A Área de Influência Indireta - AII é definida pelo território que ultrapassa a AID, 

afetada pela implantação do empreendimento, e que seus impactos e efeitos 
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decorrentes são considerados significativos. Portanto, foi definido, a partir do 

empreendimento (ponto central X:173870,209966 m  Y: 8246889,07515 m), um raio de 

mil e quinhentos metros para a área de influência indireta com o objetivo de avaliar 

situações que influenciem e repercutem de forma relevante na dinâmica urbana da 

região.  

Existindo aspectos relevantes relativos à implantação do empreendimento, que 

venham causar impactos além das áreas de influência definidas, essas poderão ser 

ampliadas. 

 

6.1. Cartografia básica 

 

A descrição do empreendimento deve ser acompanhada da seguinte cartografia 

básica (mapas temáticos da área de estudo e plantas): 

 

6.1.1. Mapa de Situação do empreendimento no respectivo Projeto de 

Urbanismo, indicando o posicionamento frente à divisão político-

administrativa; 

6.1.2. localização do empreendimento no Macrozoneamento do PDOT e em 

relação ao Zoneamento Ambiental; 

6.1.3. mapa de uso do solo (de acordo com a legislação vigente) com a 

poligonal do empreendimento a ser implantado e do seu entorno imediato 

indicando: os cursos d’água e áreas úmidas, a vegetação, as áreas de 

preservação permanente (APP), as faixas não parceláveis e o sistema 

viário existente; 

6.1.4. planta planialtimétrica com indicação da declividade do lote e do seu 

entorno imediato; 

 

6.2. Situação fundiária  

 

6.2.1. Situação fundiária do lote. 

 

6.3. Uso e ocupação do solo 
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6.3.1. Levantamento da volumetria dos imóveis, dos usos, atividades e 

construções existentes na AID; 

6.3.2. avaliação da pressão antrópica, para identificar os usos e atividades 

desconformes com a legislação urbanística (ex. adensamento 

populacional, irregularidades de uso e atividades nas vias lindeiras que 

geram trânsito, ruído,  poluição etc); 

6.3.3. levantamento dos impactos positivos e negativos provenientes dos usos 

e atividades existentes e da pressão antrópica na área de estudo, 

apresentando o valor de mercado dos imóveis na AID; 

6.3.4. caso constatado, apresentar os entraves legais incidentes nas 

ocupações, usos e atividades que inibem a dinamização da área de 

estudo; 

 

6.4. Equipamentos urbanos e comunitários  

 

Verificação da capacidade de atendimento pelos equipamentos urbanos e 

comunitários existentes na AID e AII, assim como a avaliação de necessidade de 

implantação de novos equipamentos.  

 

 

6.5. Paisagem urbana e patrimônio natural, histórico, artístico e cultural na 

AID 

 

6.5.1. apresentar detalhes da fachada do empreendimento (cheios e vazios, 

cores e texturas), altura máxima da edificação, volumetria, tipologia, 

recuos em relação à rua e outros aspectos da edificação que possam 

interferir nas características do meio ambiente no qual será implantada, 

identificando possíveis alterações na paisagem urbana local de forma 

negativa ou positiva.  

6.5.2. descrever as relações morfológicas e de gabarito do empreendimento 

com o entorno; 
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6.5.3. articulações da cota de soleira com os níveis de acessos e destes com 

os níveis do passeio, no âmbito dos pedestres e dos veículos; 

 

6.6. Conforto ambiental e Desempenho da Edificação 

 

6.6.1. Descrição das distâncias entre o novo empreendimento e as demais 

edificações vizinhas, bem como das alturas máximas permitidas para a 

zona onde será implantado; 

6.6.2. características do microclima (sombreamento, ilhas de calor, radiação 

solar, ventilação etc.) na zona onde será implantado o empreendimento;  

6.6.3. análise das possíveis interferências do empreendimento nas condições 

de iluminação e ventilação na AID; 

6.6.4. observar enquadramento do nível de desempenho do empreendimento, 

conforme a NBR 15.575/2013 quanto aos: 

6.6.4.1. requisitos gerais; 

6.6.4.2. requisitos para os sistemas estruturais; 

6.6.4.3. requisitos para os sistemas de pisos; 

6.6.4.4. requisitos para os sistemas de vedações verticais 

internas e externas; 

6.6.4.5. requisitos para os sistemas de coberturas e 

6.6.4.6. requisitos para os sistemas hidrossanitários. 

 

6.7. Dados populacionais e socioeconômicos  

 

6.7.1. Descrição e quantificação da população fixa e flutuante da AID e AII, em 

cada uma dessas áreas; 

6.7.2. diagnóstico socioeconômico da AID e AII, apontando as deficiências e 

tendências de usos e atividades;  

6.7.3. o estudo da densidade deve abordar outros fatores que influenciam sua 

dinâmica: layout do parcelamento, tipologia do empreendimento e das 

demais edificações e das ruas localizadas nas AID e AII, área dos lotes, 

disponibilidade do solo urbano, infraestrutura e transporte. 
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6.8. Pesquisa de campo 

 

6.8.1. Pesquisa junto a população fixa e flutuante da AID e dos lotes, com a 

finalidade de identificar problemas e proposições em função da 

implantação do empreendimento;  

6.8.2. tabulação dos resultados da pesquisa. 

 

Obs.: A pesquisa deve distinguir a população fixa da flutuante (usuários, 

trabalhadores e residentes). 

 

6.9. Sistema de circulação e transporte 

 

6.9.1. Avaliar e analisar o sistema viário existente quanto a capacidade de 

absorção da demanda gerada pelo empreendimento em condições 

satisfatórias de segurança; 

6.9.2. avaliar e analisar os aspectos urbanos e paisagísticos da AID e da AII, 

considerando: o traçado do sistema viário hierarquizado, os acessos ao 

empreendimento, a acessibilidade de pedestres, o estacionamento de 

veículos, carga e descarga, embarque e desembarque de pessoas, o 

tratamento das vias de acesso, mobilidade ativa (rotas de pedestres e 

ciclistas), a arborização e mobiliário urbano; 

6.9.3. avaliar e analisar o sistema de transporte público existente e capacidade 

de absorção em função da demanda gerada pelo empreendimento, 

realizando levantamento das linhas do transporte público coletivo, e dos 

níveis de serviços observados em termos de ocupação, frequência e 

distâncias de caminhada, abrigos e pontos de parada;  

6.9.4. indicar necessidades de melhorias decorrentes da implantação do 

empreendimento; 

6.9.5. demonstrar a integração do empreendimento e acessibilidade de 

pedestres ao sistema de transporte público e aos setores vizinhos; 
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6.9.6. consultar órgãos e concessionárias/empresas de serviços públicos (DNIT, 

DER, DETRAN, METRÔ, DFTRANS, SEMOB e outros); 

6.9.7. apresentar Relatório de Impacto de Trânsito – RIT aprovado pelo órgão 

competente. 

 

6.10. Percurso de observação 

 

6.10.1. Apresentar análise detalhada de toda a área do empreendimento e sua 

respectiva AID; 

6.10.2. apresentar relatório de observação iconográfica, sistematizado por 

pontos de observação dos espaços públicos e privados, com descrição 

de cada ponto e justificativa do percurso utilizado; 

6.10.3. descrever o desempenho funcional dos espaços utilizados pela 

população, em diferentes horas do dia; 

6.10.4. descrever a morfologia existente, bem como a situação relacional e 

dimensional com empreendimento projetado; 

6.10.5. identificação dos elementos marcantes da configuração urbana.  

 

6.11. Infraestrutura e serviços públicos 

 

Levantamento de toda a infraestrutura instalada e apresentar as respostas das 

consultas realizadas junto aos órgãos, entidades, autarquias e concessionárias de 

serviços públicos. 

 

6.11.1. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

 

6.11.1.1. Apresentar resposta da consulta a CAESB sobre a capacidade de 

atendimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

6.11.1.2. Apresentar dados quantitativos do incremento de demanda gerado 

pelo empreendimento; 

 

6.11.2. Drenagem de águas pluviais 
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6.11.2.1. Apresentar o cadastro do sistema de drenagem pluvial e a locação 

dos pontos para o sistema existente; 

6.11.2.2. Apresentar resposta da consulta a NOVACAP sobre a capacidade 

de atendimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

6.11.3.  Energia elétrica  

 

6.11.3.1. Apresentar resposta da consulta de viabilidade de fornecimento de 

energia elétrica para o empreendimento; 

6.11.3.2. Apresentar resposta da consulta de interferência de redes elétricas 

existentes ou projetadas da concessionária com o 

empreendimento. 

 

6.11.4. Telefonia       

 

6.11.4.1. Manifestação da concessionária de telefonia sobre a capacidade de 

atendimento à demanda a ser gerada pela implantação do 

empreendimento; 

6.11.4.2. Identificar interferências com sistemas já existentes ou projetados. 

 

6.11.5. Resíduos sólidos 

 

6.11.5.1. Levantamento do sistema de coleta e disposição final dos resíduos 

sólidos gerados na AID e da possibilidade de atendimento ao novo 

empreendimento. 

6.11.5.2. indicar alternativas para coleta, triagem, tratamento e disposição de 

materiais recicláveis, com consulta ao órgão responsável. 

 

6.11.6. Outros  
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Caso seja necessário, apresentar consulta a outras concessionárias de 

prestação de serviços públicos ou privados, para a manifestação quanto à capacidade 

de atendimento e interferência com sistemas existentes ou projetados. 

 

 

7. ANÁLISE DOS DADOS  

 

7.1. Apresentar a consolidação dos dados levantados, com a identificação dos 

pontos fortes e fracos na AID; 

7.2. apontar as oportunidades e ameaças na AID advindas da implantação do 

empreendimento e seus reflexos na AII. 

 

8. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

Avaliação quanto aos impactos das alterações efetuadas no meio urbano, 

utilizando-se dos indicativos técnicos obtidos nas diversas consultas e estudos 

complementares, anteriormente relacionados, que possibilitarão correlacionar as 

intervenções pretendidas com os parâmetros urbanísticos, a densidade, a capacidade 

de atendimento ou ajustes necessários na infraestrutura urbana. Essa análise deverá 

apresentar, objetivamente, se haverá necessidade de estabelecer medidas mitigadoras 

ou contrapartidas. 

Em síntese, a análise deverá entender projeto como proposta, desenvolvida 

em processo sequencial e iterativo de momentos de criação e de avaliação; apresentar 

uma leitura dos impactos provenientes das alterações projetadas, à luz dos 

condicionantes técnicos, urbanísticos, ambientais, avaliando sob que aspectos há 

viabilidade de implementação das alterações pretendidas pelo empreendimento e quais 

medidas compensatórias, mitigadoras ou contrapartidas poderão ser estabelecidas, se 

necessárias, de responsabilidade dos empreendedores 

Caso o estudo indique a aplicação de medidas mitigadoras, compensatórias e 

recomendações, deve ser apresentada descritivamente e em tabela resumo, conforme 

modelo anexo. 
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9. VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

9.1. Identificar e mensurar a valorização ou desvalorização imobiliária proveniente 

da implantação do empreendimento, em função dos impactos gerados no meio 

ambiente urbano; 

9.2. descrever os fatores que provocam a valorização (incremento de investimentos 

no setor, benfeitorias realizadas etc.);  

9.3. descrever os fatores que provocam a desvalorização (lei da oferta e da procura, 

construção de indústrias poluentes, sobrecarga no sistema viário etc.); 

 

10.  MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, DE PREVENÇÃO, DE 

RECUPERAÇÃO E DE MITIGAÇÃO 

 

Com base nas avaliações dos impactos, apresentar as medidas, equipamentos 

ou procedimentos, de natureza preventiva, corretiva ou compensatória que 

foram/devem ser utilizadas para mitigar os impactos negativos sobre os fatores físicos, 

bióticos e socioeconômicos, ou reduzir sua magnitude, em cada fase implantada ou a 

implantar do empreendimento.  

Deve ser apresentada tabela resumo, conforme modelo anexo, para os subitens 

abaixo, no que couber: 

 

10.1. Implantação do empreendimento 

 

10.1.1. Reduzir danos e transtornos à população, no que se refere às emissões 

de particulado e gases, ruídos e tráfego de máquinas e equipamentos; 

10.1.2. utilizar técnicas de construção sustentáveis e de diminuição de emissão 

de gases causadores do efeito estufa (GEE), observando as seguintes 

premissas: 

 uso racional da água;  

 uso de equipamentos economizadores de água; 

 previsão de sistemas de reuso das águas cinzas; 
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 previsão de sistemas coletores de energia solar;  

 eficiência energética;  

 redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos;  

 qualidade dos ambientes internos e externos da edificação;  

 inovação e tecnologia; 

 atendimento a necessidades locais; 

 controle dos impactos resultantes das obras de terraplenagem (erosão e 

instabilidade do solo); 

10.1.3. mitigação da retirada de cobertura vegetal, poeira, escoamento 

superficial e impermeabilização do solo; 

10.1.4. proteção das nascentes, cursos d’água e lagoas existentes no local e seu 

entorno; 

10.1.5. proteção ao patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico; 

10.1.6. mitigação do incremento da impermeabilização do solo, com a utilização 

de pavimentação e tecnologias que favoreçam à permeabilidade; 

10.1.7. mitigação dos efeitos do lançamento das águas pluviais em seus 

respectivos pontos, priorizando um sistema que garanta a máxima infiltração das 

águas pluviais no solo para recarga dos aquíferos, antes que atinja a rede 

coletora; 

10.1.8. observação do enquadramento da edificação de acordo com a Lei Nº 

12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

10.1.9. mitigação da destinação final dos resíduos sólidos gerados no processo 

de execução das obras, no canteiro de obras e demais instalações de apoio 

administrativo; 

10.1.10.  ajustes no sistema viário, priorizando à acessibilidade e a mobilidade; 

10.1.11.  adoção de soluções visando o conforto ambiental; 

10.1.12. adoção dos instrumentos de ordenamento territorial e desenvolvimento 

urbano (de planejamento territorial e urbano, tributários e financeiros, jurídicos e 

de participação popular), de forma a mitigar os impactos decorrentes da 

implantação do empreendimento. 
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10.2. Operação do empreendimento  

 

10.2.1. Mitigação dos impactos referentes ao incremento de população para a 

operação do empreendimento; 

10.2.2. garantia de atendimento à população estimada, por transporte coletivo 

e por equipamentos públicos e privados; 

10.2.3. caso constatada a desvalorização imobiliária, apresentar um plano de 

ação para compensação dos valores com anuência dos proprietários 

dos lotes atingidos; 

10.2.4. coleta e destino final de resíduos sólidos urbanos; 

10.2.5. paisagismo e arborização dos  espaços públicos de convívio, das áreas 

internas e externas do empreendimento, utilizando, preferencialmente, 

espécies nativas de cerrado, com tabela de espécies no formato mínimo 

do modelo anexo; 

10.2.6. sistemas sustentáveis de irrigação.  

 

 

 

10.3. Cronograma físico-financeiro das medidas a serem adotadas 

 

Apresentar cronograma físico-financeiro, no formato mínimo do modelo anexo, 

demonstrando o desembolso na linha do tempo, para todas as medidas mitigadoras 

e/ou compensatórias a serem adotadas quando da implantação do empreendimento, 

com a discriminação dos respectivos responsáveis pela execução das ações e serviços.   

 

11. CONCLUSÃO GERAL 

 

Apresentar conclusão, de forma objetiva e de fácil compreensão, das vantagens 

e desvantagens associadas ao projeto, em confronto com a análise de dados realizada 

para a área de intervenção e proximidades, emitindo posicionamento conclusivo quanto 

à viabilidade urbanística do empreendimento. 
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12. EQUIPE TÉCNICA 

 

A equipe técnica deve ser multidisciplinar e constituída por profissionais 

especialistas nas áreas afetas ao estudo, indicando a área de formação dos 

profissionais e o número de registro nas respectivas Entidades de Classe.  

O EIV deve conter a assinatura de todos os coordenadores e técnicos envolvidos 

na sua elaboração. 

A equipe técnica é a responsável pelas apresentações do EIV nas reuniões 

técnicas e setoriais, bem como nas Audiências Públicas e junto ao Conplan. 

 

 

13.  APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

13.1. Forma de apresentação presencial 

 

 Apresentação feita à CPA/EIV quando da entrega da primeira versão do EIV ou 

em data posterior, não excedente a cinco dias úteis. 

 explanação presencial da equipe multidisciplinar completa, utilizando recursos 

de mídias digitais. Cada membro versará de maneira suficiente e sumária o 

conteúdo sob sua competência no EIV, em resposta à estrutura tópica do TR. 

 Roteiro mínimo: 

o Apresentação: identificar e caracterizar o objeto do EIV; 

o Introdução: justificar as metodologias adotadas e a forma como a 

pesquisa foi conduzida; 

o Desenvolvimento: analisar os dados apresentados crítica e 

qualitativamente; 

o Conclusão: demonstrar, conforme o caso, as medidas de mitigações e as 

medidas de compensações aos efeitos da implantação do 

empreendimento. 

13.2. Forma de apresentação textual 
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 Adotar a mesma estrutura tópica do TR 02/2017 respondendo a cada subitem 

sem desconsiderar aquele que por ventura não se aplique, justificando as razões 

pelas quais o projeto o torne não aplicável; 

 os textos devem ser digitados somente no anverso das folhas e obedecer ao 

novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa; 

 Inicialmente, deve ser entregue uma via do estudo impressa e oito vias em 

formato digital. Após o aceite final, o estudo deve ser entregue em três vias 

impressas e em oito vias em formato digital; 

 os volumes devem ser impressos em qualidade "Laserprint" ou similar;  

 os arquivos originais de mapas, figuras e croquis, dos tipos *.dwg, *.apr, *.jpg, 

*.wmf e outros, devem estar organizados em pastas separadas dos relatórios, 

para uma melhor visualização; 

 as figuras e ilustrações devem estar incorporadas aos arquivos do Word por 

inserção de arquivos em formato *.wmf, do padrão “Windows Metafile” e 

apresentadas também em arquivos separados no formato *.dxf ou *.dwg, do 

padrão “AutoCAD”; 

 o sistema de elaboração dos mapas deve ser integrante do Sistema de 

Informações Geográficas (SIG). As “view” devem ser compostas dos temas 

básicos (sistemas viários, hidrografia, grade de coordenadas, curvas de nível, 

toponímia). O “layout” deve ter no mínimo: tema, título, legenda, indicação da 

direção norte, nome da contratante e contratada, escalas gráficas e numéricas, 

logomarcas; 

 todo o material cartográfico deve ser entregue em meio digital e apresentado em 

arquivo para “AutoCAD”, formato CAD (*.dwg), e/ou também em Arcgis.  

 

13.3. Formato  

 

 Utilizar papel branco, formato A4 (21 X 29,7cm) e impressão em preto; 

 as tabelas e as ilustrações (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas), quando não couberem em papel formato A4 

(21 X 29,7cm), devem ser impressas em papel A3 (29,7 X 42 cm), visando uma 

melhor visualização do documento; 
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 os mapas e/ou projetos referentes às respostas de concessionárias de serviços 

públicos que não couberem em papel A4 ou A3, podem ser apresentados no 

tamanho original, dobrados no formato A4.  

 

13.4. Fonte  

 

 Fonte Arial e tamanho 12 para todo o texto; 

 fonte Arial e tamanho 10 para notas de rodapé, paginação, legenda das 

ilustrações e citações com mais de três linhas; 

 fonte Arial tamanho 12 para (TÍTULO) em maiúsculo e negrito; 

 fonte Arial tamanho 12 para (Subtítulo), em negrito, com a primeira letra em 

maiúsculo e as demais em minúsculo. 

 

13.5. Margens  

 Margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior 2 cm; 

 recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm, a partir da margem esquerda; 

 recuo de parágrafo para citação com mais de três linhas: 4 cm da margem 

esquerda; 

 alinhamento de texto: utilizar a opção “Justificada” do editor de texto; 

 alinhamento de título e seções: utilizar a opção “Alinhar à Esquerda” do editor 

de texto; 

 alinhamento de título sem indicação numérica (Resumo, Listas, Sumário, 

Referências): utilizar a opção “Centralizada” do editor de texto. 

 

13.6. Espaçamento  

 

 Espaço “Entrelinhas” do texto: 1,5 cm; 

 o espaço simples (1,0 cm) é usado em: notas de rodapé, referências, resumos, 

legendas, ficha catalográfica e citações de mais de três linhas; 

 os títulos das seções devem começar na parte superior da margem esquerda da 

folha e separados do texto por dois espaços de 1,5 cm entrelinhas; 
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 os subtítulos das seções devem vir na sequência dos títulos e alinhados a 

margem esquerda da folha, separados do texto por dois espaços de 1,5 cm 

entrelinhas; 

 na folha de rosto deve constar a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da 

instituição a que é submetido e a área de concentração, que devem ser 

alinhados do meio da folha para a direita, em espaço simples e fonte Arial 

tamanho 10. 

 

13.7. Paginação 

 

As folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente a partir da folha 

de rosto (inclusive) e numeradas a partir da Introdução. Os números devem ser escritos 

em algarismos arábicos e alinhados a 2 cm da margem direita e da margem inferior. 

 

13.8. Volume do estudo 

 

Cada volume do estudo deve conter até 250 folhas.  Quando esse limite for 

ultrapassado, um novo volume deve ser aberto.  

 

13.9. Identificação de volume  

 

A numeração dos volumes é feita, utilizando-se numerais cardinais, com a inscrição de 

Volume 1, Volume 2 e, assim, sucessivamente. 
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13.10. Modelo de Folha de Rosto 

 

 

 

A Folha de Rosto deve conter as mesmas 
informações contidas na Capa: 

 Nome do autor (margem superior, 
fonte 14); 

 título do trabalho (fonte 16, 
maiúsculo, negrito, centralizado); 

 as informações essenciais da origem 
do trabalho: - Instituição onde o 
trabalho foi executado (fonte 14, só 
as primeiras letras maiúsculas, 
negrito, centralizada); 

 cidade e ano de conclusão do 
trabalho (fonte 14, negrito, maiúsculo 
e minúsculo, centralizado). 

 

 

13.11.  Referência bibliográfica  

Deve constar a relação das obras consultadas para a realização do estudo, 

com referência bibliográfica, especificada por área de abrangência do conhecimento, de 

acordo com as normas da ABNT. Quadros e Tabelas devem conter a fonte e a data dos 

dados apresentados. 

Para mais informações, consultar a norma da ABNT específica para elaboração 

de referências: NBR 6023/2002. 

13.12. Anexos 

Constitui-se de informações complementares, relacionadas ao EIV, como 

exemplos: resposta de consultas às concessionárias de serviços públicos, mapas, 

plantas listas, fotografias, ilustrações, cópias de documentos, legislação, simulação 

digital, além de outras informações necessárias à composição do estudo. 

Brasília, 14 de junho de 2017 
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Medidas  de  

 

Tabela 1 – Medidas Mitigadoras de  

Fonte:   (Citar aqui o documento que o originou a medida e a página do processo onde este foi acostado) 
Notas:   (Escrever notas explicativas se estas forem necessárias) 
 

Instruções de preenchimento: 

 - Descrever aqui se a medida é “Mitigadora” ou “Compensatória”. 
 - Descrever a qualificação das medidas: Trânsito, Infraestrutura de Serviços Públicos, Urbanismo, Paisagismo  etc... 
 - Quem apontou a medida: Concessionária de Serviços Públicos; Conclusões do EPVT; Comissão de Análise ... 
 - Prazo para implementação da medida. 
 - Descrição da medida. 
 - Responsável pelo custo de implantação da medida: Empreendedor ou GDF. 
 - Responsável pela elaboração do projeto, quando necessário: Empreendedor ou órgão do GDF. 
 - Responsável pela aprovação do projeto, quando necessário: Órgão(s) do GDF. 
 - Responsável pela coordenação e fiscalização das etapas de implementação da medida: Órgão(s) do GDF. 
 - Apontar se a medida deve ou não ser incluída no Termo de Compromisso a ser firmado entre o Empreendedor e o GDF 

Nº 
Origem da 

medida 
Prazo Medidas Mitigadoras Responsável 

Elaboração do 

Projeto 

Aprovação do 

projeto 

Coordenação da 

Ação 

Termo de 

Compromisso 

01   
 

     

02   
 

     

03   
 

     

04   
 

     

A
N

E
X

O
 II 
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Formato Mínimo | Memorial Descritivo  

1. PRELIMINARES 
  

1.1. PROJETOS  
1.2. APROVAÇÕES E LICENÇAS 
1.3. PREPARO DO TERRENO 
1.4. CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 
1.5. DEMOLIÇÕES 

 
2. FUNDAÇÕES 
3. ESTRUTURA 

 

3.1. ESTRUTURA DE CONCRETO 
3.2. ESTRUTURA DE MADEIRA 
3.3. ESTRUTURA METÁLICA 

 

4. PAREDES 
5. ESQUADRIAS 
6. VIDROS 
7. COBERTURA 
8. TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES 
9. REVESTIMENTOS (internos e externos) 
10. SOLEIRAS E PEITORIS 
11. FORRO 
12. PINTURA 
13. PAVIMENTAÇÃO 
14. LOUÇAS E METAIS 
15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 
16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
17. MOBILIÁRIO 
18. LIMPEZA DA OBRA 

 
 
 
Cada item acima listado poderá ser desdobrado em quantos subitens forem suficientes e necessários para a adequada descrição técnica do projeto e dos materiais especificados. 
A estrutura do Memorial Descritivo pode variar conforme a complexidade do empreendimento em estudo, sendo vedada a conformação aquém da estrutura tópica sugerida.  

  

A
N

E
X

O
 III 
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Formato Mínimo | Cronograma Físico-financeiro 

  

A
N

E
X

O
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I 
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Formato Mínimo | Tabelas de distribuição horária das viagens por modo de transporte 

 

  

A
N

E
X

O
 V
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Formato Mínimo | Tabela de Espécies Vegetais 
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TERMO DE REFERÊNCIA – TR 02/2017 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV  

 

Em cumprimento à legislação em vigor, em especial ao disposto na Lei n° 

5.022/13, o presente Termo de Referência - TR tem por objetivo orientar a elaboração 

do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, que enquanto instrumento de 

democratização da gestão urbana, fornece as diretrizes básicas a serem abordadas. 

Esse estudo visa analisar as repercussões significativas do empreendimento na sua 

área circunvizinha, bem como a viabilidade e sustentabilidade urbanística da 

implantação da edificação.  

O Empreendimento localizado à Rua Copaíba, Lote nº 9, Águas Claras – RA XX, 

tendo como interessado a NW Empreendimentos Imobiliários S/A; autuado sob o 

Processo n° 300.000.439/2011, recebeu como Notificação de Exigências de Aprovação 

nº 477/2014 (fls. 301 a 303), emitida pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos 

– DIAAP, a apresentação de EIV conforme item B - 4 do referido documento cujo projeto 

de parcelamento está consubstanciado no projeto de urbanismo URB/ MDE137/93, 

registrada em cartório. 

O Lote nº 9 da Rua Copaíba possui 21.167,09 m², conforme o Quadro 

Demonstrativo de Unidades Imobiliárias do Memorial Descritivo MDE – 137/93. 

Segundo o disposto no Anexo V do PDOT, o coeficiente máximo para o lote é CfAM = 

2 e o coeficiente básico é  CfAB = 1,5. 

O Estudo deve ser elaborado por equipe multidisciplinar, composta por técnicos 

que satisfaçam às exigências da legislação relativa à regulamentação do exercício das 

profissões e apresente aptidão técnica compatível com a complexidade requerida pelo 

Estudo. Ressalta-se que a responsabilidade técnica, no que diz respeito ao conteúdo 

apresentado, não cessa quando da entrega do produto final, conforme a legislação em 

vigor. 

O EIV deve obedecer a este TR e ser apresentado à Secretaria de Estado de 

Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH que, caso julgue 

necessário para análise da proposta, pode solicitar informações complementares.  
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DIRETRIZES GERAIS 

 

O EIV tem por diretrizes: 

 Apresentar as alternativas de concepção de projeto, de técnicas construtivas, e 

de traçado urbanístico integrado aos equipamentos e sistemas existentes, bem como 

demonstrar a viabilidade da localização para a implantação do empreendimento. 

 Analisar os impactos gerados sobre a área de influência, desde a execução de 

obras até a operação do empreendimento, incluindo as ações de controle e 

monitoramento. 

 Avaliar a magnitude e a importância dos impactos positivos e negativos; diretos 

e indiretos; locais e regionais; imediatos, a médio e longo prazo; temporários, 

permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; cumulativos e sinérgicos. 

 Prever, quando necessário, as medidas de recuperação, prevenção, mitigação 

e compensação para minimizar os impactos. 

 Apresentar todas as legislações, urbanísticas e ambientais, incidentes sobre a 

área do empreendimento e sua área de influência, considerando-as nas avaliações e 

compatibilizando a legislação federal com a distrital. 

 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO EIV 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

1.1. Número do processo autuado na SEGETH. 

1.2. Razão social e CNPJ da empresa. 

1.3. Nome, endereço, telefone e e-mail do interessado para correspondência e 

contato. 

1.4. Nome, telefone, endereço, e-mail e razão social da empresa responsável pelo 

Estudo. 

1.5. Anotação e registro de responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos na 

elaboração do estudo. 

  

Termo de Referência Minuta Final (1449470)         SEI 00390-00006917/2017-18 / pg. 196



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretaria de Gestão Urbana 

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

SCS Quadra 6 - Bloco A - Lotes13/14 - CEP: 70036-918 – Brasília – DF 

Tel. (61) 3214-4089/4095 

 
TR 002/17 – NW Empreendimentos – DIURB/COINST/SUGEST  

Página 3 de 29 
 

2. OBJETIVOS 

 

São objetivos deste EIV: 

2.1. Garantir o equilíbrio no crescimento urbano. 

2.2. Atenuar os conflitos de uso e ocupação do solo. 

2.3. Preservar a qualidade de vida da população, criando uma intermediação entre 

os interesses dos empreendedores urbanos e as populações direta e 

indiretamente impactadas. 

2.4. Avaliar os impactos decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento e atividades. 

2.5. Definir medidas mitigatórias e/ou compensatórias para eliminar ou atenuar os 

impactos negativos no meio ambiente urbano. 

2.6. Identificar e analisar a importância do empreendimento no contexto 

socioeconômico da região e da população fixa e flutuante a ser beneficiada. 

2.7. Avaliar a localização do empreendimento quanto aos aspectos urbanísticos, 

ambientais e socioeconômicos. 

2.8. Avaliar o adensamento populacional, a necessidade de equipamentos urbanos 

e comunitários, o uso e ocupação do solo, a valorização ou desvalorização 

imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e 

iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

 

A descrição do empreendimento consiste de informações e estudos que o 

caracterizem, contendo necessariamente:  

3.1. Nome do empreendimento e atividades previstas. 

3.2. Localização e situação geográfica, em mapa ou planta, conforme Projeto 

Urbanístico, com as coordenadas dos vértices da poligonal da respectiva, 

área direta e indireta, atingida pelo empreendimento ou atividade, incluindo 

as vias de acesso. 

3.3. Área total do terreno, área total a ser construída e ocupada pela atividade 

ou uso, área permeável e volumetria das edificações. 
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3.4. Coeficientes de aproveitamento atingidos e demais parâmetros urbanísticos 

de uso e ocupação do solo. 

3.5. Apresentação e descrição da ocupação prevista para o empreendimento, 

compatibilidade do projeto com: o Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

do Distrito Federal – PDOT e as legislações de uso, ocupação do solo, 

edilícia, ambiental, dentre outras pertinentes. 

3.6. Memorial descritivo do projeto, no formato mínimo do modelo anexo. 

3.7. Estudo preliminar arquitetônico ou urbanístico, perfis e volumetria das 

edificações, usos e atividades e sua funcionalidade. 

3.8. Quantidade volumétrica (valores tridimensionais) da remoção de terra e sua 

destinação, tanto para corte quanto para aterro. 

3.9.  Cota de coroamento e altura da edificação. 

3.10. Cota de soleira, níveis do passeio lindeiro, níveis do acesso de pedestres 

e níveis e formas dos acessos de veículos e patamares de acomodação e 

demais infraestruturas necessárias ao enquadramento como PGV. 

3.11. Inserção do empreendimento e seu entorno, sobre base planialtimétrica, 

apresentando acessos de pedestres e veículos, áreas de carga e descarga, 

número de vagas de estacionamentos previstos e demanda de 

estacionamentos e/ou garagens, inclusive vagas especiais (Portador de 

Necessidades Especiais - PNE, idoso, motos, paraciclos, táxi, carga e 

descarga, embarque e desembarque, Corpo de Bombeiros etc.).  

3.12. Mapeamento e tabulação dos percentuais de área pública, áreas 

ocupadas, áreas verdes e permeáveis, áreas não edificadas, distinguindo 

as áreas destinadas ao uso comum e de preservação permanente, e áreas 

que serão impermeabilizadas. 

 

Obs.: O EIV sendo um instrumento de direito urbanístico, com finalidade pública, para 

tutela do direito coletivo à cidade, na perspectiva integrada que o qualifica, requer que 

a caracterização geral do empreendimento seja ampla e criteriosamente apresentada 

para permitir a avaliação da qualidade da alternativa técnica adotada do ponto de vista 

urbanístico, ambiental e socioeconômico.  
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4. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS  

 

Todas as etapas do estudo devem ser detalhadas neste item, demonstrando a 

matriz metodológica utilizada e o conjunto de procedimentos adotados para elaboração 

do EIV. 

 

5. HISTÓRICO DE LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS  

 

Apresentar levantamento de todos os procedimentos de obtenção de licenças, 

alvarás, autorizações etc., de natureza urbanística e ambiental, para a área do 

empreendimento em questão. 

 

6. LEITURA URBANA, AMBIENTAL E SOCIOECONOMICA DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA 

 

Descrição da área de influência direta e indireta do empreendimento. 

Identificação e descrição das vias principais de acesso e adjacentes ao terreno 

destinado à sua implantação. Mapeamento da área de influência em escala adequada, 

mostrando a localização do empreendimento, das vias de acesso e do entorno imediato, 

incluindo equipamentos públicos e mobiliários urbanos, conforme croqui anexo.  

A Área de Influência Direta - AID é definida pela poligonal do entorno imediato 

que abrange a vizinhança, tais como: comércio e vias locais, principais acessos e 

intersecções viárias etc. Foi definida como área de influência direta e seus acessos 

viários o polígono delineado pelas seguintes coordenadas UTM: 
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Ponto Coordenadas X (m) Coordenadas Y (m) 

0 174499,191 8247153,989 

1 174456,858 8247143,406 

2 174438,337 8247143,723 

3 174268,474 8246931,739 

4 174264,241 8246922,214 

5 174268,474 8246899,989 

6 174255,245 8246879,88 

7 174234,607 8246876,705 

8 174218,203 8246868,768 

9 174175,87 8246838,605 

10 173906,947 8246686,099 

11 173902,184 8246671,282 

12 173908,534 8246640,591 

13 174103,797 8246262,236 

14 174145,707 8246269,221 

15 174158,407 8246258,637 

16 174156,291 8246241,704 

17 174135,124 8246229,004 

18 173801,113 8246056,813 

19 173737,19 8246193,02 

20 173726,501 8246255,78 

21 173339,256 8247031,222 

22 173308,67 8247154,73 

23 173250,355 8247276,756 

24 174434,633 8247454,874 

25 174444,687 8247423,653 

26 174465,325 8247395,29 

27 174456,858 8247369,889 

28 174465,325 8247308,506 

29 174472,204 8247272,84 

30 174494,958 8247249,239 

31 174509,245 8247235,798 

32 174524,591 8247217,489 

33 174520,358 8247185,739 

34 174499,191 8247153,989 

 

A Área de Influência Indireta - AII é definida pelo território que ultrapassa a AID, 

afetada pela implantação do empreendimento, e que seus impactos e efeitos 
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decorrentes são considerados significativos. Portanto, foi definido, a partir do 

empreendimento (ponto central X:173870,209966 m  Y: 8246889,07515 m), um raio de 

mil e quinhentos metros para a área de influência indireta com o objetivo de avaliar 

situações que influenciem e repercutem de forma relevante na dinâmica urbana da 

região.  

Existindo aspectos relevantes relativos à implantação do empreendimento, que 

venham causar impactos além das áreas de influência definidas, essas poderão ser 

ampliadas. 

 

6.1. Cartografia básica 

 

A descrição do empreendimento deve ser acompanhada da seguinte cartografia 

básica (mapas temáticos da área de estudo e plantas): 

 

6.1.1. Mapa de Situação do empreendimento no respectivo Projeto de 

Urbanismo, indicando o posicionamento frente à divisão político-

administrativa. 

6.1.2. Localização do empreendimento no Macrozoneamento do PDOT e em 

relação ao Zoneamento Ambiental. 

6.1.3. Mapa de uso do solo (de acordo com a legislação vigente) com a 

poligonal do empreendimento a ser implantado e do seu entorno imediato 

indicando: os cursos d’água e áreas úmidas, a vegetação, as áreas de 

preservação permanente (APP), as faixas não parceláveis e o sistema 

viário existente. 

6.1.4. Planta planialtimétrica com indicação da declividade do lote e do seu 

entorno imediato. 

 

6.2. Situação fundiária  

 

6.2.1. Situação fundiária do lote. 
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6.3. Uso e ocupação do solo 

 

6.3.1. Levantamento da volumetria dos imóveis, dos usos, das atividades e das 

construções existentes na AID. 

6.3.2. Avaliação da pressão antrópica, para identificar os usos e atividades 

desconformes com a legislação urbanística (ex. adensamento 

populacional, irregularidades de uso e atividades nas vias lindeiras que 

geram trânsito, ruído, poluição etc.) na AID. 

6.3.3. Levantamento dos impactos positivos e negativos provenientes dos usos 

e atividades existentes e da pressão antrópica na área de estudo, 

apresentando o valor de mercado dos imóveis na AID. 

6.3.4. Caso constatado, apresentar os entraves legais incidentes nas 

ocupações, usos e atividades que inibem a dinamização da área de 

estudo. 

 

6.4. Equipamentos urbanos e comunitários  

 

Verificação da capacidade de atendimento pelos equipamentos urbanos e 

comunitários existentes na AID, assim como a avaliação de necessidade de 

implantação de novos equipamentos.  

 

 

6.5. Paisagem urbana e patrimônio natural, histórico, artístico e cultural na 

AID 

 

6.5.1. Apresentar detalhes de todas as fachadas do empreendimento (cheios e 

vazios, cores, texturas, entradas, reentrâncias e permeabilidade visual 

etc.), altura máxima da edificação, volumetria, tipologia, recuos em 

relação à rua e outros aspectos da edificação que possam interferir nas 

características do meio ambiente no qual será implantada, identificando 

possíveis alterações na paisagem urbana local de forma negativa ou 

positiva.  
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6.5.2. Descrever o tratamento dado às envoltórias do edifício e de todos os 

elementos construtivos limítrofes do lote ou de seus afastamentos 

voltados diretamente para a calçada, retratando a experiência do 

pedestre, ao caminhar pelos passeios no nível do solo ao longo de todas 

as fachadas.  

6.5.3. Descrever as relações morfológicas e de gabarito do empreendimento 

com o entorno. 

6.5.4. Articulações da cota de soleira com os níveis de acessos e destes com 

os níveis do passeio, no âmbito dos pedestres e dos veículos. 

6.5.5. Analisar as relações entre o empreendimento e a Estação Estrada 

Parque prevista para ser implantada no Lote 4.250 da Avenida Araucárias, 

em Águas Claras, pelo consórcio Companhia do Metropolitano do Distrito 

Federal (Metrô-DF) e Parcerias público-privadas. 

 

6.6. Conforto ambiental e Desempenho da Edificação 

 

6.6.1. Descrição das distâncias entre o novo empreendimento e as demais 

edificações vizinhas, bem como das alturas máximas permitidas para a 

zona onde será implantado. 

6.6.2. Características do microclima (sombreamento, ilhas de calor, radiação 

solar, ventilação etc.) na zona onde será implantado o empreendimento;  

6.6.3. Análise das possíveis interferências do empreendimento nas condições 

de iluminação e ventilação na AID. 

6.6.4. Observar enquadramento do nível de desempenho do empreendimento, 

conforme a NBR 15.575/2013, quanto aos requisitos exigíveis aos 

sistemas hidrossanitários, elétricos e acústicos, dada a capacidade da 

infraestrutura urbana, bem como possíveis impactos sobre a vizinhança. 

6.6.5. Caracterizar as providências previstas em projeto visando atender às 

recomendações do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios/MPDFT, constantes do Ofício nº 0771/2017-PGJ/MPDFT 

(1314719), para que a implantação de novos empreendimentos 

imobiliários nas áreas abastecidas pelos reservatórios do Descoberto e 
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Santa Maria, não comprometam a segurança hídrica do Distrito Federal, 

com novas demandas de água antes do aumento efetivo de sua oferta. 

 

 

6.7. Dados populacionais e socioeconômicos  

 

6.7.1. Descrição e quantificação da população fixa e flutuante da AID. 

6.7.2. Diagnóstico socioeconômico da AID, apontando as deficiências e 

tendências de usos e atividades. 

6.7.3. O estudo da densidade deve abordar outros fatores que influenciam sua 

dinâmica: layout do parcelamento, tipologia do empreendimento e das 

demais edificações, das ruas, das áreas dos lotes, da disponibilidade do 

solo urbano, da infraestrutura e do transporte nos limites da AID.  

 

6.8. Pesquisa de campo 

 

6.8.1. Pesquisa, com pelo menos 300 participantes, junto à população fixa e 

flutuante da AID e dos lotes, com a finalidade de identificar problemas e 

proposições em função da implantação do empreendimento.  

6.8.2. Tabulação e análise crítica dos resultados da pesquisa. 

 

Obs.: A pesquisa deve distinguir a população fixa da flutuante (usuários, 

trabalhadores e residentes). 

 

6.9. Sistema de circulação e transporte 

 

6.9.1. Avaliar e analisar o sistema viário existente quanto a capacidade de 

absorção da demanda gerada pelo empreendimento em condições 

satisfatórias de segurança, tanto na AID e AII. 

6.9.2. Avaliar e analisar os aspectos urbanos e paisagísticos da AID, 

considerando: o traçado do sistema viário hierarquizado, os acessos ao 

empreendimento, a acessibilidade de pedestres, o estacionamento de 
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veículos, carga e descarga, embarque e desembarque de pessoas, o 

tratamento das vias de acesso, mobilidade ativa (rotas de pedestres e 

ciclistas), a arborização e mobiliário urbano. 

6.9.3. Avaliar e analisar o sistema de transporte público existente e capacidade 

de absorção em função da demanda gerada pelo empreendimento, 

realizando levantamento das linhas do transporte público coletivo, e dos 

níveis de serviços observados em termos de ocupação, frequência e 

distâncias de caminhada, abrigos e pontos de parada na AID.  

6.9.4. Indicar necessidades de melhorias decorrentes da implantação do 

empreendimento. 

6.9.5. Demonstrar a integração do empreendimento e acessibilidade de 

pedestres ao sistema de transporte público e aos setores vizinhos, na AID. 

6.9.6. Consultar órgãos e concessionárias/empresas de serviços públicos 

(DNIT, DER, DETRAN, METRÔ, DFTRANS, SEMOB e outros). 

6.9.7. Apresentar Relatório de Impacto de Trânsito – RIT aprovado pelo órgão 

competente. 

 

6.10. Percurso de observação 

 

6.10.1. Apresentar análise detalhada de toda a área do empreendimento e sua 

respectiva AID. 

6.10.2. Apresentar relatório de observação iconográfica, sistematizado por 

pontos de observação dos espaços públicos e privados, com descrição 

de cada ponto e justificativa do percurso utilizado. 

6.10.3. Descrever o desempenho funcional dos espaços utilizados pela 

população, em diferentes horas do dia. 

6.10.4. Descrever a morfologia existente, bem como a situação relacional e 

dimensional com empreendimento projetado. 

6.10.5. Identificar os elementos marcantes da configuração urbana.  

 

6.11. Infraestrutura e serviços públicos 
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Levantamento de toda a infraestrutura instalada e apresentar as respostas das 

consultas realizadas junto aos órgãos, entidades, autarquias e concessionárias de 

serviços públicos. 

6.11.1. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

 

6.11.1.1. Apresentar resposta da consulta a CAESB sobre a capacidade de 

atendimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

6.11.1.2. Apresentar dados quantitativos do incremento de demanda gerado 

pelo empreendimento. 

 

6.11.2. Drenagem de águas pluviais 

 

6.11.2.1. Apresentar o cadastro do sistema de drenagem pluvial e a locação 

dos pontos para o sistema existente. 

6.11.2.2. Apresentar resposta da consulta a NOVACAP/ADASA sobre a 

capacidade de atendimento. 

 

6.11.3.  Energia elétrica  

 

6.11.3.1. Apresentar resposta da consulta de viabilidade de fornecimento de 

energia elétrica para o empreendimento; 

6.11.3.2. Apresentar resposta da consulta de interferência de redes elétricas 

existentes ou projetadas da concessionária com o 

empreendimento. 

 

6.11.4. Resíduos sólidos 

 

6.11.4.1. Levantamento do sistema de coleta e disposição final dos resíduos 

sólidos gerados na AID e da possibilidade de atendimento ao novo 

empreendimento. 

6.11.4.2. Indicar alternativas para coleta, triagem, tratamento e disposição de 

materiais recicláveis, com consulta ao órgão responsável. 
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6.11.5. Outros  

 

Caso seja necessário, apresentar consulta a outras concessionárias de 

prestação de serviços públicos ou privados, para a manifestação quanto à capacidade 

de atendimento e interferência com sistemas existentes ou projetados. 

 

 

7. ANÁLISE DOS DADOS  

 

7.1. Apresentar a consolidação dos dados levantados, com a identificação dos 

pontos fortes e fracos na AID. 

7.2. apontar as oportunidades e ameaças na AID advindas da implantação do 

empreendimento e seus reflexos na AII. 

 

8. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

Avaliação quanto aos impactos das alterações efetuadas no meio urbano, 

utilizando-se dos indicativos técnicos obtidos nas diversas consultas e estudos 

complementares, anteriormente relacionados, que possibilitarão correlacionar as 

intervenções pretendidas com os parâmetros urbanísticos, a densidade, a capacidade 

de atendimento ou ajustes necessários na infraestrutura urbana. Essa análise deverá 

apresentar, objetivamente, se haverá necessidade de estabelecer medidas mitigadoras 

ou contrapartidas. 

Em síntese, a análise deverá entender projeto como proposta, desenvolvida 

em processo sequencial e iterativo de momentos de criação e de avaliação; apresentar 

uma leitura dos impactos provenientes das alterações projetadas, à luz dos 

condicionantes técnicos, urbanísticos, ambientais, avaliando sob que aspectos há 

viabilidade de implementação das alterações pretendidas pelo empreendimento e quais 

medidas compensatórias, mitigadoras ou contrapartidas poderão ser estabelecidas, se 

necessárias, de responsabilidade dos empreendedores 
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Caso o estudo indique a aplicação de medidas mitigadoras, compensatórias e 

recomendações, deve ser apresentada descritivamente e em tabela resumo, conforme 

modelo anexo. 

 

9. VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

               Identificar e mensurar a valorização ou desvalorização imobiliária proveniente 

da implantação do empreendimento, em função dos impactos gerados no meio 

ambiente urbano. Descrever e analisar os fatores que provocam a valorização 

(incremento de investimentos no setor, benfeitorias realizadas etc.), bem como os 

fatores que provocam a desvalorização imobiliária. 

 

 

10.  MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, DE PREVENÇÃO, DE 

RECUPERAÇÃO E DE MITIGAÇÃO 

 

Com base nas avaliações dos impactos, apresentar as medidas, equipamentos 

ou procedimentos, de natureza preventiva, corretiva ou compensatória que 

foram/devem ser utilizadas para mitigar os impactos negativos sobre os fatores físicos, 

bióticos e socioeconômicos, ou reduzir sua magnitude, em cada fase implantada ou a 

implantar do empreendimento.  

Deve ser apresentada tabela resumo, conforme modelo anexo, para os subitens 

abaixo, no que couber. 

 

10.1. Implantação do empreendimento 

 

10.1.1. Reduzir danos e transtornos à população, no que se refere às emissões 

de particulado e gases, ruídos e tráfego de máquinas e equipamentos; 
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10.1.2. Utilizar técnicas de construção sustentáveis e de diminuição de emissão 

de gases causadores do efeito estufa (GEE), observando as seguintes 

premissas: 

1.1..1. uso racional da água;  

1.1..2. uso de equipamentos economizadores de água; 

1.1..3. previsão de sistemas de reuso das águas cinzas; 

1.1..4. previsão de sistemas coletores de energia solar;  

1.1..5. eficiência energética;  

1.1..6. redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos;  

1.1..7. qualidade dos ambientes internos e externos da edificação;  

1.1..8. inovação e tecnologia; 

1.1..9. atendimento a necessidades locais; 

1.1..10. controle dos impactos resultantes das obras de terraplenagem 

(erosão e instabilidade do solo). 

10.1.3. Mitigação da retirada de cobertura vegetal, poeira, escoamento 

superficial e impermeabilização do solo. 

10.1.4. Proteção das nascentes, cursos d’água e lagoas existentes no local e seu 

entorno. 

10.1.5. Proteção ao patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico; 

10.1.6. Mitigação do incremento da impermeabilização do solo, com a utilização 

de pavimentação e tecnologias que favoreçam à permeabilidade. 

10.1.7. Mitigação dos efeitos do lançamento das águas pluviais em seus 

respectivos pontos, priorizando um sistema que garanta a máxima infiltração das 

águas pluviais no solo para recarga dos aquíferos, antes que atinja a rede 

coletora. 

10.1.8. Observação do enquadramento da edificação de acordo com a Lei Nº 

5.418/2014 que institui a Política Distrital de Resíduos Sólidos. 

10.1.9. Mitigação da destinação final dos resíduos sólidos gerados no processo 

de execução das obras, no canteiro de obras e demais instalações de apoio 

administrativo. 

10.1.10.  Ajustes no sistema viário, priorizando à acessibilidade e a mobilidade; 

10.1.11.  Adoção de soluções visando o conforto ambiental. 
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10.1.12. Adoção dos instrumentos de ordenamento territorial e desenvolvimento 

urbano (de planejamento territorial e urbano, tributários e financeiros, jurídicos e 

de participação popular), de forma a mitigar os impactos decorrentes da 

implantação do empreendimento. 

 

10.2. Operação do empreendimento  

 

10.2.1. Mitigação dos impactos referentes ao incremento de população para a 

operação do empreendimento. 

10.2.2. Garantia de atendimento à população estimada, por transporte coletivo 

e por equipamentos públicos e privados. 

10.2.3. Caso constatada a desvalorização imobiliária, apresentar um plano de 

ação para compensação dos valores com anuência dos proprietários 

dos lotes atingidos. 

10.2.4. Coleta e destino final de resíduos sólidos urbanos. 

10.2.5. Paisagismo e arborização dos espaços públicos de convívio, das áreas 

internas e externas do empreendimento, utilizando, preferencialmente, 

espécies nativas de cerrado, com tabela de espécies no formato mínimo 

do modelo anexo e sistemas sustentáveis de irrigação.  

10.2.6. Implantação de rotas acessíveis até os pontos de transporte público 

mais próximos, na circunscrição da AID. 

10.2.7. Mitigação por rearranjos, caso a capacidade ou rotas das atuais linhas 

de transporte público sejam afetadas. 

 

 

 

 

10.3. Cronograma físico-financeiro das medidas a serem adotadas 

 

Apresentar cronograma físico-financeiro, no formato mínimo do modelo anexo, 

demonstrando o desembolso na linha do tempo, para todas as medidas mitigadoras 

e/ou compensatórias a serem adotadas, quando da implantação do empreendimento, 
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assim como a discriminação dos respectivos responsáveis pela execução das ações e 

serviços.   

 

11. CONCLUSÃO GERAL 

 

 

Apresentar conclusão, de forma objetiva e de fácil compreensão, das vantagens 

e desvantagens associadas ao projeto, em confronto com a análise de dados realizada 

para a área de intervenção e proximidades, emitindo posicionamento conclusivo quanto 

à viabilidade urbanística do empreendimento. 

 

12. EQUIPE TÉCNICA 

 

A equipe técnica deve ser multidisciplinar e constituída por profissionais 

especialistas nas áreas afetas ao estudo, indicando a área de formação dos 

profissionais e o número de registro nas respectivas Entidades de Classe.  

O EIV deve conter a assinatura de todos os coordenadores e técnicos envolvidos 

na sua elaboração. 

A equipe técnica é a responsável pelas apresentações do EIV nas reuniões 

técnicas e setoriais, bem como nas Audiências Públicas e junto ao Conplan. 
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13.  APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

13.1. Forma de apresentação presencial 

 

 Apresentação feita à CPA/EIV quando da entrega da primeira versão do EIV ou 

em data posterior, não excedente a cinco dias úteis. 

 explanação presencial da equipe multidisciplinar completa, utilizando recursos 

de mídias digitais. Cada membro versará de maneira suficiente e sumária o 

conteúdo sob sua competência no EIV, em resposta à estrutura tópica do TR. 

 Roteiro mínimo: 

o Apresentação: identificar e caracterizar o objeto do EIV; 

o Introdução: justificar as metodologias adotadas e a forma como a 

pesquisa foi conduzida; 

o Desenvolvimento: analisar os dados apresentados crítica e 

qualitativamente; 

o Conclusão: demonstrar, conforme o caso, as medidas de mitigações e as 

medidas de compensações aos efeitos da implantação do 

empreendimento. 

13.2. Forma de apresentação textual 

 

 Adotar a mesma estrutura tópica do TR 02/2017 respondendo a cada subitem 

sem desconsiderar aquele que por ventura não se aplique, justificando as razões 

pelas quais o projeto o torne não aplicável. 

 Os textos devem ser digitados somente no anverso das folhas e obedecer ao 

novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. 

 Inicialmente, deve ser entregue uma via do estudo impressa e oito vias em 

formato de mídia digital, com no máximo 20Mb por via. Após o aceite final, o 

estudo deve ser entregue em três vias impressas e em oito vias em formato 

digital. 

 Os volumes devem ser impressos em qualidade "Laserprint" ou similar.  
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 Os arquivos originais de mapas, figuras e croquis, dos tipos *.dwg, *.apr, *.jpg, 

*.wmf e outros, devem estar organizados em pastas separadas dos relatórios, 

para uma melhor visualização. 

 As figuras e ilustrações, devidamente numeradas e identificadas, devem estar 

incorporadas aos arquivos do Word por inserção de arquivos em formato *.wmf, 

do padrão “Windows Metafile” e apresentadas também em arquivos separados 

no formato *.dxf ou *.dwg, do padrão “AutoCAD”. 

 Os mapas devem ser elaborados em Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

As “view” devem ser compostas dos temas básicos (sistemas viários, hidrografia, 

grade de coordenadas, curvas de nível, toponímia). O “layout” deve ter no 

mínimo: tema, título, legenda, indicação da direção norte, nome da contratante 

e contratada, escalas gráficas e numéricas, logomarcas. 

 Todo o material cartográfico deve ser entregue em meio digital e apresentado 

em arquivo para georreferenciado em formato  CAD (*.dwg), e/ou também em 

shapefile (*.shp). Jogo de arquivos com no máximo 20Mb.   

 

13.3. Formato  

 

              Utilizar papel branco, formato A4 (21 X 29,7cm) e impressão em preto. 

As tabelas e as ilustrações (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas), quando não couberem em papel formato A4 

(21 X 29,7cm), devem ser impressas em papel A3 (29,7 X 42 cm), visando uma 

melhor visualização do documento. Os mapas e/ou projetos referentes às 

respostas de concessionárias de serviços públicos que não couberem em papel 

A4 ou A3, podem ser apresentados no tamanho original, dobrados no formato 

A4.  

 

 

13.4. Fonte  

 

Fonte Arial e tamanho 12 para todo o texto. Fonte Arial e tamanho 10 para notas 

de rodapé, paginação, legenda das ilustrações e citações com mais de três 
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linhas. Fonte Arial tamanho 12 para (TÍTULO) em maiúsculo e negrito. Fonte 

Arial tamanho 12 para (Subtítulo), em negrito, com a primeira letra em 

maiúsculo e as demais em minúsculo. 

 

 

13.5. Margens  

 

 Margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior 2 cm. 

 Recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm, a partir da margem esquerda. 

 Recuo de parágrafo para citação com mais de três linhas: 4 cm da margem 

esquerda. 

 Alinhamento de texto: utilizar a opção “Justificada” do editor de texto. 

 Alinhamento de título e seções: utilizar a opção “Alinhar à Esquerda” do editor 

de texto. 

 Alinhamento de título sem indicação numérica (Resumo, Listas, Sumário, 

Referências): utilizar a opção “Centralizada” do editor de texto. 

 

13.6. Espaçamento  

 

 Espaço “Entrelinhas” do texto: 1,5 cm. 

 O espaço simples (1,0 cm) é usado em: notas de rodapé, referências, resumos, 

legendas, ficha catalográfica e citações de mais de três linhas. 

 Os títulos das seções devem começar na parte superior da margem esquerda 

da folha e separados do texto por dois espaços de 1,5 cm entrelinhas. 

 Os subtítulos das seções devem vir na sequência dos títulos e alinhados a 

margem esquerda da folha, separados do texto por dois espaços de 1,5 cm 

entrelinhas. 

 Na folha de rosto deve constar a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da 

instituição a que é submetido e a área de concentração, que devem ser 

alinhados do meio da folha para a direita, em espaço simples e fonte Arial 

tamanho 10. 
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13.7. Paginação 

 

As folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente a partir da folha 

de rosto (inclusive) e numeradas a partir da Introdução. Os números devem ser escritos 

em algarismos arábicos e alinhados a 2 cm da margem direita e da margem inferior. 

 

13.8. Volume do estudo 

 

Cada volume do estudo deve conter até 250 folhas.  Quando esse limite for 

ultrapassado, um novo volume deve ser aberto.  

 

13.9. Identificação de volume  

 

A numeração dos volumes é feita, utilizando-se numerais cardinais, com a inscrição de 

Volume 1, Volume 2 e, assim, sucessivamente. 
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13.10. Modelo de Folha de Rosto 

 

 

 

A Folha de Rosto deve conter as mesmas 
informações contidas na Capa: 

 Nome do autor (margem superior, 
fonte 14); 

 título do trabalho (fonte 16, 
maiúsculo, negrito, centralizado); 

 as informações essenciais da origem 
do trabalho: - Instituição onde o 
trabalho foi executado (fonte 14, só 
as primeiras letras maiúsculas, 
negrito, centralizada); 

 cidade e ano de conclusão do 
trabalho (fonte 14, negrito, maiúsculo 
e minúsculo, centralizado). 

 

 

13.11.  Referência bibliográfica  

Deve constar a relação das obras consultadas para a realização do estudo, 

com referência bibliográfica, especificada por área de abrangência do conhecimento, de 

acordo com as normas da ABNT. Quadros e Tabelas devem conter a fonte e a data dos 

dados apresentados. 

Para mais informações, consultar a norma da ABNT específica para elaboração 

de referências: NBR 6023/2002. 

13.12. Anexos 

Constitui-se de informações complementares, relacionadas ao EIV, como 

exemplos: resposta de consultas às concessionárias de serviços públicos, mapas, 

plantas listas, fotografias, ilustrações, cópias de documentos, legislação, simulação 

digital, além de outras informações necessárias à composição do estudo. 

Brasília, 22 de junho de 2017 
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Medidas  de  

 

Tabela 1 – Medidas Mitigadoras de  

Fonte:   (Citar aqui o documento que o originou a medida e a página do processo onde este foi acostado) 
Notas:   (Escrever notas explicativas se estas forem necessárias) 
 

Instruções de preenchimento: 

 - Descrever aqui se a medida é “Mitigadora” ou “Compensatória”. 
 - Descrever a qualificação das medidas: Trânsito, Infraestrutura de Serviços Públicos, Urbanismo, Paisagismo  etc... 
 - Quem apontou a medida: Concessionária de Serviços Públicos; Conclusões do EPVT; Comissão de Análise ... 
 - Prazo para implementação da medida. 
 - Descrição da medida. 
 - Responsável pelo custo de implantação da medida: Empreendedor ou GDF. 
 - Responsável pela elaboração do projeto, quando necessário: Empreendedor ou órgão do GDF. 
 - Responsável pela aprovação do projeto, quando necessário: Órgão(s) do GDF. 
 - Responsável pela coordenação e fiscalização das etapas de implementação da medida: Órgão(s) do GDF. 
 - Apontar se a medida deve ou não ser incluída no Termo de Compromisso a ser firmado entre o Empreendedor e o GDF 

Nº 
Origem da 

medida 
Prazo Medidas Mitigadoras Responsável 

Elaboração do 

Projeto 

Aprovação do 

projeto 

Coordenação da 

Ação 

Termo de 

Compromisso 

01   
 

     

02   
 

     

03   
 

     

04   
 

     

A
N

E
X

O
 II 
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Formato Mínimo | Memorial Descritivo  

1. PRELIMINARES 
  

1.1. PROJETOS  
1.2. APROVAÇÕES E LICENÇAS 
1.3. PREPARO DO TERRENO 
1.4. CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 
1.5. DEMOLIÇÕES 

 
2. FUNDAÇÕES 
3. ESTRUTURA 

 

3.1. ESTRUTURA DE CONCRETO 
3.2. ESTRUTURA DE MADEIRA 
3.3. ESTRUTURA METÁLICA 

 

4. PAREDES 
5. ESQUADRIAS 
6. VIDROS 
7. COBERTURA 
8. TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES 
9. REVESTIMENTOS (internos e externos) 
10. SOLEIRAS E PEITORIS 
11. FORRO 
12. PINTURA 
13. PAVIMENTAÇÃO 
14. LOUÇAS E METAIS 
15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 
16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
17. MOBILIÁRIO 
18. LIMPEZA DA OBRA 

 
 
 
Cada item acima listado poderá ser desdobrado em quantos subitens forem suficientes e necessários para a adequada descrição técnica do projeto e dos materiais especificados. 
A estrutura do Memorial Descritivo pode variar conforme a complexidade do empreendimento em estudo, sendo vedada a conformação aquém da estrutura tópica sugerida.  
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Formato Mínimo | Cronograma Físico-financeiro 

  

A
N

E
X

O
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I 
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Formato Mínimo | Tabelas de distribuição horária das viagens por modo de transporte 

 

  

A
N

E
X

O
 V
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Memorando SEI-GDF n.º 14/2017 - SEGETH/COINST/DIURB Brasília-DF, 27 de junho de 2017

PARA:SUGEST/SEGETH

Assunto: Encaminhamento da Minuta do Termo de Referência - TR 002/2017 do Projeto para o
Empreendimento localizado à Rua Copaíba, Lote nº 9, Águas Claras – RA XX.

                       

À COINST,

Sr. Coordenador,

 

Visando orientar a elaboração do Termo de Referência (TR) que norteará o Estudo de Impacto de
Vizinhança – EIV para o Projeto do Empreendimento localizado à Rua Copaíba, Lote n° 9,
Águas Claras/RA-XX, segue a Minuta do referido TR (1449470) elaborado por nesta diretoria
para a apreciação da Comissão Permanente de Análise do EIV – CPA/EIV. Sugerimos que este
expediente seja enviado à Subsecretaria de Gestão Urbana – SUGEST para conhecimento da
Minuta  TR 002/2017. Informamos ainda a autuação do processo SEI nº 00390.0000.6917/2017-
18.

Propomos o encaminhamento do presente ao Gabinete da SUGEST/SEGETH, com vistas à
SEGETH para conhecimento dos fatos. E para tratar do citado EIV, consideramos oportuna a
convocação - através de um memorando e seis ofícios - dos Órgãos envolvidos elaboração do EIV
(conforme a especificidade de uso habitacional e de comércio de bens e serviços do
empreendimento supracitado), que de acordo com o disposto na Lei n°5.022/2013 e detalhado
nos Incisos VI e VII, Artigo 4° do Decreto n° 36.901/2015, estes Órgãos são: SEGETH, IBRAM/DF,
CAESB, CEB, NOVACAP, DETRAN/DF e DER/DF.  

Cientificamos, por fim, que representação dos referidos Órgãos junto à Comissão Permanente de
Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança é composta pelos seguintes membros
titulares e seus respectivos suplentes, a saber:  Teder Seixas de Carvalho  e Cristiane Gomes
Ferreira Gusmão (SEGETH), Renata Vasconcelos Barreto e Tassiana Cristina Casagrande
(IBRAM/DF), Maria Cristina Felfili e Norma Geraldi Hidalgo Dixo (CAESB), Elias Barbosa de
Alvarenga e Junio Agostinho de Matos (CEB), Eliene Muniz de Matos Navarro e Jimena Stringuetti
Gaspar de Mello (NOVACAP), Daniele Sales Valentini e Jaqueline Mendonça Torres
(DETRAN/DF) e Waldemar Duarte de Carvalho e Juliana Soares das Neves (DER/DF).

Submetemos ao exame desse Gabinete as minutas do memorando à CAP/SEGETH e dos
demais ofícios a serem enviados. Após as vossas considerações, solicitamos medidas próprias
para que tais minutas sejam enviadas.
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MINUTA DE MEMORANDO 01 - GAB/SEGETH

 

Senhora Coordenadora,

 

 

                        Em cumprimento ao estatuído no Art. 25 da Lei nº 5.022/2013, que dispõe sobre o
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, e em virtude da constituição da Comissão
Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança pelo Decreto nº 36.901/2015,
encaminho minuta de Termo de Referência para elaboração de EIV, desenvolvido por esta
Secretaria para o empreendimento projetado à Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras; tendo por
interessada a NW Empreendimentos Imobiliários S/A, objeto do processo SEI nº 00309-
00006917/2017-18.

                        Solicito a análise, manifestação e contribuições da CAP/SEGETH, representada
pelos servidores designados por essa CAP para comporem a mencionada Comissão, a saber:
Teder Seixas de Carvalho e Cristiane Gomes Ferreira Gusmão.

                        Informo, ainda, que o processo citado se encontra à disposição para consulta na
Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão – SEGETH/ SUGEST/COINST/DIURB.

                        Maiores esclarecimentos quanto ao processo em andamento poderão ser obtidos
junto à DIURB (telefones 3214-4095 e 3214-4089).

 

                               

MINUTA DE OFÍCIO 01 - GAB/SEGETH

 

Senhora Presidente,

 

 

                        Em cumprimento ao estatuído no Art. 25 da Lei nº 5.022/2013, que dispõe sobre o
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, e em virtude da constituição da Comissão
Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança pelo Decreto nº 36.901/2015,
encaminho minuta de Termo de Referência para elaboração de EIV, desenvolvido por esta
Secretaria para o empreendimento projetado à Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras; tendo por
interessada a NW Empreendimentos Imobiliários S/A, objeto do processo SEI nº 00309-
00006917/2017-18.

                        Solicito a análise, manifestação e contribuições dos servidores designados por
essa Secretaria para comporem a mencionada Comissão.

                        Informo, ainda, que o processo citado se encontra à disposição para consulta na
Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão – SEGETH/ SUGEST/COINST/DIURB.
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                        Maiores esclarecimentos quanto ao processo em andamento poderão ser obtidos
junto à DIURB (telefones 3214-4095 e 3214-4089).

 

                                  

À Senhora

Jane Vilas Bôas - Presidente

IBRAM - Instituto Brasília Ambiental

SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543

 

 

 

 

 MINUTA DE OFÍCIO 02 - GAB/SEGETH

 

 

                        Em cumprimento ao estatuído no Art. 25 da Lei nº 5.022/2013, que dispõe sobre o
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, e em virtude da constituição da Comissão
Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança pelo Decreto nº 36.901/2015,
encaminho minuta de Termo de Referência para elaboração de EIV, desenvolvido por esta
Secretaria para o empreendimento projetado à Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras; tendo por
interessada a NW Empreendimentos Imobiliários S/A, objeto do processo SEI nº 00309-
00006917/2017-18.

                        Solicito a análise, manifestação e contribuições dos servidores designados por
essa Secretaria para comporem a mencionada Comissão.

                        Informo, ainda, que o processo citado se encontra à disposição para consulta na
Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão – SEGETH/ SUGEST/COINST/DIURB.

                         Maiores esclarecimentos quanto ao processo em andamento poderão ser obtidos
junto à DIURB (telefones 3214-4095 e 3214-4089).

                          

Ao Senhor

Maurício Leite Luduvice - Presidente

CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Centro de Gestão Águas Emendadas - Av. Sibipiruna - Lotes 13/21 - Águas Claras - Brasília/DF -
CEP: 71.928-720
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MINUTA DE OFÍCIO 03 - GAB/SEGETH

 

Senhor Diretor-Geral,

 

 

 

                        Em cumprimento ao estatuído no Art. 25 da Lei nº 5.022/2013, que dispõe sobre o
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, e em virtude da constituição da Comissão
Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança pelo Decreto nº 36.901/2015,
encaminho minuta de Termo de Referência para elaboração de EIV, desenvolvido por esta
Secretaria para o empreendimento projetado à Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras; tendo por
interessada a NW Empreendimentos Imobiliários S/A, objeto do processo SEI nº 00309-
00006917/2017-18.

                        Solicito a análise, manifestação e contribuições dos servidores designados por
essa Secretaria para comporem a mencionada Comissão.

                        Informo, ainda, que o processo citado se encontra à disposição para consulta na
Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão – SEGETH/ SUGEST/COINST/DIURB.

                         Maiores esclarecimentos quanto ao processo em andamento poderão ser obtidos
junto à DIURB (telefones 3214-4095 e 3214-4089).

 

                                 

 

Ao Senhor

Lener Silva Jayme – Diretor - Presidente

CEB - Companhia Energética de Brasília

SIA Área de Serviços Públicos lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902

 

 

MINUTA DE OFÍCIO 04 - GAB/SEGETH

 

 

Senhor Diretor-Geral,

 

                        Em cumprimento ao estatuído no Art. 25 da Lei nº 5.022/2013, que dispõe sobre o
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Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, e em virtude da constituição da Comissão
Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança pelo Decreto nº 36.901/2015,
encaminho minuta de Termo de Referência para elaboração de EIV, desenvolvido por esta
Secretaria para o empreendimento projetado à Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras; tendo por
interessada a NW Empreendimentos Imobiliários S/A, objeto do processo SEI nº 00309-
00006917/2017-18.

                        Solicito a análise, manifestação e contribuições dos servidores designados por
essa Secretaria para comporem a mencionada Comissão.

                        Informo, ainda, que o processo citado se encontra à disposição para consulta na
Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão – SEGETH/ SUGEST/COINST/DIURB.

                        Maiores esclarecimentos quanto ao processo em andamento poderão ser obtidos
junto à DIURB (telefones 3214-4095 e 3214-4089).

                          

Ao Senhor

Júlio César Menegotto- Diretor Presidente

NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Setor de Áreas Públicas - Lote B - CEP: 71.215-000

 

 

MINUTA DE OFÍCIO 05 - GAB/SEGETH

 

Senhor Diretor-Geral,

 

                        Em cumprimento ao estatuído no Art. 25 da Lei nº 5.022/2013, que dispõe sobre o
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, e em virtude da constituição da Comissão
Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança pelo Decreto nº 36.901/2015,
encaminho minuta de Termo de Referência para elaboração de EIV, desenvolvido por esta
Secretaria para o empreendimento projetado à Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras; tendo por
interessada a NW Empreendimentos Imobiliários S/A, objeto do processo SEI nº 00309-
00006917/2017-18.

                        Solicito a análise, manifestação e contribuições dos servidores designados por
essa Secretaria para comporem a mencionada comissão.

                        Informo, ainda, que o processo citado se encontra à disposição para consulta na
Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão – SEGETH/ SUGEST/COINST/DIURB.

                        Maiores esclarecimentos quanto ao processo em andamento poderão ser obtidos
junto à DIURB (telefones 3214-4095 e 3214-4089).

 

A Sua Excelência o Senhor

Silvain Barbosa Fonseca Filho
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Diretor-Presidente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal
SAM, Lote "A" Bloco "B" Ed. Sede DETRAN/DF - 70.620-000

 

 

MINUTA DE OFÍCIO 06 - GAB/SEGETH

 

Senhor Diretor-Geral,

 

                        Em cumprimento ao estatuído no Art. 25 da Lei nº 5.022/2013, que dispõe sobre o
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, e em virtude da constituição da Comissão
Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança pelo Decreto nº 36.901/2015,
encaminho minuta de Termo de Referência para elaboração de EIV, desenvolvido por esta
Secretaria para o empreendimento projetado à Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras; tendo por
interessada a NW Empreendimentos Imobiliários S/A, objeto do processo SEI nº 00309-
00006917/2017-18.

                        Solicito a análise, manifestação e contribuições dos servidores designados por
essa Secretaria para comporem a mencionada Comissão.

                        Informo, ainda, que o processo citado encontra-se à disposição para consulta na
Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão – SEGETH/ SUGEST/COINST/DIURB.

                         Maiores esclarecimentos quanto ao processo em andamento poderão ser obtidos
junto à DIURB (telefones 3214-4095 e 3214-4089).

                                   

 

Ao Senhor

Henrique Luduvice

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF - CEP: 70.620.030

 

 

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Katianne Marry Ferreira Barbosa - Matr. 271303-9,
Assessor(a), em 27/06/2017, às 16:22, 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.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS AURELIO DA SILVA - Matr.0174425-9,
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 27/06/2017, 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.

Documento assinado eletronicamente por DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES -
Matr.0126973-9, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão, em 27/06/2017, 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= 1449519 código CRC= 06CA3990.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 1449519
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Despacho SEI-GDF - SEGETH/SUGEST/COINST  

   

À SUGEST,

 

Encaminho memorando da Diretoria de Instrumentos Urbanís cos e de Gestão - DIURB
(1449519) que contém minutas de o cio e de termo de referência  para empreendimento localizado à
Rua Copaíba, Lt 9, Águas Claras - RA XX (1449470). Recomendo comunicação aos órgãos membros da
CPA/EIV com urgência, tendo em vista o prazo legal para encaminhamento de termo de referência à
comissão.

 

BRUNO ÁVILA EÇA DE MATOS

Coordenador

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO AVILA ECA DE MATOS - Matr. 0270527-3,
Coordenador(a) de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle, em 27/06/2017, às
17:52, 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= 1451234 código CRC= 79C59753.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 1451234
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Informação SEI-GDF - SEGETH/COINST/DIURB  

  O item 6.6.5 da Minuta Final faz alusão ao Ofício nº 0771/2017-PGJ/MPDFT (1314719).

Documento assinado eletronicamente por Katianne Marry Ferreira Barbosa - Matr. 271303-9,
Assessor(a), em 29/06/2017, às 09:20, 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= 1462238 código CRC= 20FE8F21.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 1462238
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Subsecretaria de Gestão Urbana

Ofício SEI-GDF n.º 2/2017 - SEGETH/SUGEST Brasília-DF, 30 de junho de 2017

 

 

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao estatuído no art. 25 da Lei n° 5.022, de 04 de fevereiro de 2013, que
dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e em virtude da cons tuição da
Comissão Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – CAP/EIV pelo Decreto
n° 36.901, de 23 de novembro de 2015, encaminho com vistas às representantes desse Ins tuto junto
à CPA/EIV, Renata Vasconcelos Barreto e Tassiana Cris na Casagrande, a minuta do Termo de
Referência (1449470) proposto para elaboração do EIV do empreendimento localizado no Lote 09 da
Rua Copaíba da Região Administra va de Águas Claras – RA XX, para apreciação e contribuição por
parte das servidoras desse Instituto.

O processo sico que trata da elaboração e aprovação do EIV do referido
empreendimento se encontra disponível para consulta na Diretoria de Instrumentos Urbanís cos e de
Gestão – DIURB/COINST desta Subsecretaria.

A mesma DIURB/COINST está à disposição para prestar maiores esclarecimentos a
respeito desta matéria por intermédio dos telefones 3214-4095/3214-4089.

Atenciosamente,

 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana

 

Sra.

JANE MARIA VILAS BOAS

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Brasília Ambiental - IBRAM

SEPN 511 Bloco C Ed. Bittar

Brasília - DF

CEP 70.750-543

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE - Matr.0104882-1,
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 03/07/2017, às 18:27, 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.
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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= 1476295 código CRC= 87B7F488.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 1476295
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
Subsecretaria de Gestão Urbana 

OFÍCIO N253 6 000 005/2017 - GAB/SUGEST 

Brasília,10 de junho de 2017. 

Senhor Diretor-Presidente, 

Em cumprimento ao estatuído no art. 25 da Lei n° 5.022, de 04 de fevereiro de 2013, 

que dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — EIV e em virtude da constituição da 

Comissão Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança —CAP/EIV pelo Decreto ri° 

36.901, de 23 de novembro de 2015, encaminho com vistas às representantes dessa Companhia junto à 

CPA/EIV, Eliene Muniz de Matos Navarro e Jimena Stringuetti Gaspar de Mello, mídia contendo a minuta 

do Termo de Referência proposto para elaboração do EIV do empreendimento localizado no Lote 09 da 

Rua Copaíba da Região Administrativa de Águas Claras — RA XX, para apreciação e contribuição por parte 

das servidoras dessa empresa. 

O processo físico que trata da elaboração e aprovação do EIV do referido 

empreendimento se encontra disponível para consulta na Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de 

Gestão — DIURB/COINST desta Subsecretaria. 

A mesma DIURB/COINST está à disposição para prestar maiores esclarecimentos a 

respeito desta matéria por intermédio dos telefones 3214-4095/3214-4089. 

Atenciosamente, 

icc 
CL 	DIA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana 

Sr. 

JÚLIO MENEGOTTO 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP 

Setor de Áreas Públicas - Lote B 

Brasília — DF 

CEP 71.215-000 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 — Brasília - DF 
Fone(s): (61) 3214-4105 e 3214-4109 — Fax (61) 3214-4106 MBB/mbb 

Brasília — Patrimônio da Humanidade 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
Subsecretaria de Gestão Urbana 

OFÍCIO  N2536.000W92017 — GAB/suGEsT 

Brasília, 30de junho de 2017. 

Senhor Diretor-Geral, 

Em cumprimento ao estatuído no art. 25 da Lei n° 5.022, de 04 de fevereiro de 2013, 

que dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — EIV e em virtude da constituição da 

Comissão Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança —CAP/EIV pelo Decreto n° 

36.901, de 23 de novembro de 2015, encaminho com vistas aos representantes dessa Companhia junto 

à CPA/EIV, Elias Barbosa de Alvarenga e Junio Agostinho de Matos, mídia contendo a minuta do Termo 

de Referência proposto para elaboração do EIV do empreendimento localizado no Lote 09 da Rua 

Copaíba da Região Administrativa de Águas Claras— RA XX, para apreciação e contribuição por parte dos 

servidores dessa empresa. 

O processo físico que trata da elaboração e aprovação do EIV do referido 

empreendimento se encontra disponível para consulta na Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de 

Gestão — DIURB/COINST desta Subsecretaria. 

A mesma DIURB/COINST está à disposição para prestar maiores esclarecimentos a 

respeito desta matéria por intermédio dos telefones 3214-4095/3214-4089. 

Atenciosamente, 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana 

Sr. 

MAURÍCIO VELLOSO 

CEB Distribuição S.A 

Setor de Indústria e Abastecimento —SIA - Área de Serviços Públicos - Lote C 

Brasília — DF 

CEP 71215-902 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 — Brasília - DF 
Fone(s): (61) 3214-4105 e 3214-4109 — Fax (61) 3214-4106 MBB/mbb 

Brasília — Patrimônio da Humanidade 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
Subsecretaria de Gestão Urbana 

OFÍCIO N25;26W3M0/2017 - GAB/SUGEST 

Brasília,30de junho de 2017. 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao estatuído no art. 25 da Lei n° 5.022, de 04 de fevereiro de 2013, 

que dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — EIV e em virtude da constituição da 

Comissão Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — CAP/EIV pelo Decreto n° 

36.901, de 23 de novembro de 2015, encaminho com vistas às representantes dessa Companhia junto à 

CPA/EIV, Maria Cristina Felfili e Norma Geraldi Hidalgo Dixo, mídia contendo a minuta do Termo de 

Referência proposto para elaboração do EIV do empreendimento localizado no Lote 09 da Rua Copaíba 

da Região Administrativa de Águas Claras — RA XX, para apreciação e contribuição por parte das 

servidoras dessa empresa. 

O processo físico que trata da elaboração e aprovação do EIV do referido 

empreendimento se encontra disponível para consulta na Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de 

Gestão — DIURB/COINST desta Subsecretaria. 

A mesma DIURB/COINST está à disposição para prestar maiores esclarecimentos a 

respeito desta matéria por intermédio dos telefones 3214-4095/3214-4089. 

Atenciosamente, 

toca4 
CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana 

Sr. 

MAURÍCIO LUDOVICE 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal — CAESB 

Centro de Gestão Águas Emendadas 

Av. Sibipiruna Lote 13/21 - Águas Claras — DF 

CEP 71928-720 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 — Brasilia - DF 
Fone(s): (61) 3214-4105 e 3214-4109 — Fax (61) 3214-4106 MBB/mbb 

Brasília — Patrimônio da Humanidade 
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29/06/2017 	 SEUGDF - 1458906- Memorando 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

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

Subsecreta ria de Gestão Urbana 

Memorando SEI-GDF n.°17/2017 - SEGETH/SUGEST 
	

Brasília-DF, 28 de junho de 2017 

PARA: COARQ/CAP/SEGETH 

Senhora Coordenadora, 

Em cumprimento ao estatuído no art. 25 da Lei n° 5.022, de 04 de fevereiro de 2013, que 
dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — EIV e em virtude da constituição da Comissão 
Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — CAP/EIV pelo Decreto n° 36.901, de 
23 de novembro de 2015, encaminho a minuta do Termo de Referência (SEI 1449470 e SEI 
1453142) proposto para elaboração do EIV do empreendimento localizado no Lote 09 da Rua Copaíba da 
Região Administrativa de Águas Claras — RA XX, com vistas à apreciação, manifestação e contribuição por 
parte dos servidores dessa Coordenação, designados para compor a supramencionada Comissão. 

O processo físico que trata da elaboração e aprovação do EIV do referido empreendimento 
se encontra disponível para consulta na Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão — 
DIURB/COINST desta Subsecretaria. 

A mesma DIURB/COINST está à disposição para prestar maiores esclarecimentos a respeito 
desta matéria por intermédio dos telefones 3214-4095/3214-4089. 

Atenciosamente, 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE - Matr.0104882-1, 
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 29/06/2017, às 12:49, conforme art. 62, do Decreto n* 

36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9  180, 

quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 
a 
eletronEc. 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 
http://seLdtgov.br/sei/controlador_externo.php?  
acao=documento_conferir&ict_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 1458906 código CRC= 3F481567. 

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade" 

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 62  andar - Bairro Asa Sul - CEP 70306918- DF 

00390-00007862/2017-55 	 Doc. SEI/GDF 1458906 

https://sei.dt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento  imprimir web8acao_origem=arvore visualizar&id_documento=17621768infra_sistem100000.. 1/1 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
Subsecretaria de Gestão Urbana 

OFÍCIO N2 0 2C-,at, 	/2017 — GAB/SUGEST 

Brasília, '(de julho de 2017. 

Senhor Diretor-Geral, 

Em cumprimento ao estatuído no art. 25 da Lei n° 5.022, de 04 de fevereiro de 2013, 

que dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — EIV e em virtude da constituição da 

Comissão Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — CAP/EIV pelo Decreto n° 

36.901, de 23 de novembro de 2015, encaminho com vistas às representantes desse Departamento 

junto à CPA/EIV, Daniele Sales Valentini e Jaqueline Mendonça Torres, mídia contendo a minuta do 

Termo de Referência proposto para elaboração do EIV do empreendimento localizado no Lote 09 da Rua 

Copaíba da Região Administrativa de Águas Claras — RA XX, para apreciação e contribuição por parte das 

servidoras do DETRAN-DF. 

O processo físico que trata da elaboração e aprovação do EIV do referido 

empreendimento se encontra disponível para consulta na Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de 

Gestão — DIURB/COINST desta Subsecretaria. 

A mesma DIURB/COINST está à disposição para prestar maiores esclarecimentos a 

respeito desta matéria por intermédio dos telefones 3214-4095/3214-4089. 

Atenc.  samente, 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana 

Sr. 

SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO 

Departamento de Trânsito do Distrito Federal — DETRAN-DF 

SAM Lote A Bloco B — Ed. Sede do DETRAN-DF. 

Brasília — DF 

CEP 70.620-000 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 - Brasília - DF 
Fone(s): (61) 3214-4105 e 3214-4109 - Fax (61) 3214-4106 MBB/mbb 

Brasília - Patrimônio da Humanidade 
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44 rn. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
Subsecretaria de Gestão Urbana 

OFÍCIO N252G19CV 012/2017 — GAB/suGEsT 

Brasília,  4  de julho de 2017. 

Senhor Diretor-Geral, 

Em cumprimento ao estatuído no art. 25 da Lei n° 5.022, de 04 de fevereiro de 2013, 

que dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — EIV e em virtude da constituição da 

Comissão Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — CAP/EIV pelo Decreto n° 

36.901, de 23 de novembro de 2015, encaminho com vistas aos representantes desse Departamento 

junto à CPA/EIV, Waldemar Duarte de Carvalho e Juliana Soares das Neves, mídia contendo a minuta 

do Termo de Referência proposto para elaboração do EIV do empreendimento localizado no Lote 09 da 

Rua Copaíba da Região Administrativa de Águas Claras — RA XX, para apreciação e contribuição por parte 

dos servidores do DER-DF. 

O processo físico que trata da elaboração e aprovação do EIV do referido 

empreendimento se encontra disponível para consulta na Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de 

Gestão — DIURB/co I NST desta Subsecreta ria. 

A mesma DIURB/COINST está à disposição para prestar maiores esclarecimentos a 

respeito desta matéria por intermédio dos telefones 3214-4095/3214-4089. 

Atenciosamente, 

CLÁFÍlA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana 

Sr 

HENRIQUE LUDOVICE 

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal — DER-DF 

SAM Bloco C— Ed. Sede do DER-DF. 

Brasília — DF 

CEP 70.620-030 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 — Brasília - DF 
Fone(s): (61) 3214-4105 e 3214-4109 — Fax (61) 3214-4106 MBB/mbb 

Brasília — Património 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

Despacho SEI-GDF - SEGETH/SUGEST  

 

Res tua-se à COINST/SUGEST, para conhecimento das ações promovidas por este
Gabinete em relação à solicitação con da no Memorando 14 (1449519) e Despacho 1451234, ambos
dessa unidade, consubstanciadas nos O cios 1476295, 1485405, 1485488, 1496930, 1496975 e
Memorando SEI-GDF 1485749.

 

MANOEL BRANDÃO BARROS

Assessor Especial  

Documento assinado eletronicamente por MANOEL BRANDAO BARROS - Matr.0262334-X,
Assessor(a) Especial, em 04/07/2017, às 17:18, 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= 1497193 código CRC= 11C22B95.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 1497193
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Despacho SEI-GDF - SEGETH/SUGEST/COINST  

   

À DIURB,

 

Para conhecimento das ações tomadas pela SUGEST e listadas em despacho (1497193)
quanto ao EIV do empreendimento localizado no lote 09, da Rua Copaíba, na Região Administra va de
Águas Claras.

 

BRUNO ÁVILA EÇA DE MATOS
Coordenador

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO AVILA ECA DE MATOS - Matr. 0270527-3,
Coordenador(a) de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle, em 04/07/2017, às
18:14, 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= 1498331 código CRC= 8B1A3140.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 1498331
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Katianne Marry Ferreira Barbosa

De: Gustavo Silva Larangeira
Enviado em: quinta-feira, 13 de julho de 2017 16:36
Para: Bruno Avila Eça de Matos; Cláudia Varizo Cavalcante; Cristiane Gomes Ferreira 

Gusmao; Daniele Sales Valentini; Deleon Araujo Costa Goncalves; 
'elias.barbosa@ceb.com.br'; ELIENE MUNIZ DE MATOS NAVARRO; Gustavo 
Silva Larangeira; 'Jaqueline M. Torres'; JIMENA STRINGUETTI GASPAR DE 
MELLO; Juliana Soares das Neves; 'junio.matos@ceb.com.br'; Marcos Aurelio 
da Silva; 'Maria Cristina Felfili'; 'Norma Geraldi Hidalgo Dixo'; Teder Seixas de 
Carvalho; Waldemar Duarte de Carvalho Júnior; Katianne Marry Ferreira 
Barbosa; Renata de Vasconcelos Barreto; Tassiana Cristina Casagrande; 
danivalentini7@yahoo.com.br

Assunto: CPA/EIV - Rua Copaíba, Lote n° 9 - Águas Claras/DF

Aos membros da Comissão Permanente de Análise do EIV – CPA/EIV. 
 
Boa Tarde, 
 
                Informamos que foram enviados os seguintes ofícios e memorando, com a minuta do Termo de Referência 
para o Empreendimento localizado à Rua Copaíba, Lote n° 9, Águas Claras/RA-XX  (Processo SEI nº 390-
00006917/2017-18).  
 

Segue os números dos expedientes enviados: 
 

 Caesb: Ofício nº 526.000.010/2017 (30/06/2017) 
 Ibram: Ofício SEI-GDF n.º 2/2017 - SEGETH/SUGEST – (nº SEI 1476295) (30/06/2017) 
 Ceb: Ofício nº 526.000.009/2017 (30/06/2017) 
 Detran: Ofício nº 526.000.011/2017 (04/07/2017) 
 Novacap: Ofício nº 526.000.008/2017 (30/06/2017) 
 Der: Ofício nº 526.000.012/2017 (04/07/2017) 
 Cap/Segeth: Memorando SEI-GDF n.°17/2017 - SEGETH/SUGEST (nº SEI 1485749) (28/06/2017) 

 
Convocamos para a primeira reunião a ser realizada no dia 28/07/17, terça-feira, às 09H00, na sala de 

reuniões do 2º andar desta Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação-Segeth para as contribuições e 
tratativas sobre o TR do EIV em questão, sugestões de datas e horários serão bem vindas.  

 
Qualquer dúvida, estamos à disposição para maiores esclarecimentos através do e-mail 

gustavo.larangeira@segeth.df.gov.br ou pelos telefones 3214-4089 e 3214-4095. 
  

                
 
Atenciosamente, 
 
Deleon A. C. Gonçalves 
Arquiteto/Diretor DIURB 
 
Gustavo Silva Larangeira 
Assessor DIURB 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretaria de Gestão Urbana 
Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

TERMO DE REFERÊNCIA— TR 02/2017 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA — ER/ 

Em cumprimento à legislação em vigor, em especial ao disposto na Lei n° 

5.022/13, o presente Termo de Referência - TR tem por objetivo orientar a elaboração 

do Estudo de Impacto de Vizinhança — EIV, que enquanto instrumento de 
democratização da gestão urbana, fornece as diretrizes básicas a serem abordadas. 

Esse estudo visa analisaras repercussões significativas do empreendimento na sua 

área circunvizinha, bem como a viabilidade e sustentabilidade urbanística da 

implantação da edificação. 

O Empreendimento localizado à Rua Copaíba, Lote n°9, Águas Claras — RA XX, 

tendo como interessado a NW Empreendimentos Imobiliários S/A; autuado sob o 

Processo n° 300.000.439/2011, recebeu como Notificação de Exigências de Aprovação 

n°477/2014 (fls. 301 a 303), emitida pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos 

— DIAAP, a apresentação de EIV conforme item B - 4 do referido documento cujo projeto 

de parcelamento está consubstanciado no projeto de urbanismo URB/ MDE137/93, 

registrada em cartório. 

O Lote n° 9 da Rua Copaíba possui 21.167,09 m2, conforme o Quadro 

Demonstrativo de Unidades Imobiliárias do Memorial Descritivo MDE — 137/93. 

Segundo o disposto no Anexo V do PDOT, o coeficiente máximo para o lote é CfAM = 

2 e o coeficiente básico é CfAB = 1,5. 

O Estudo deve ser elaborado por equipe multidisciplinar, composta por 

profissionais de nível superior graduados em pelo menos 03 (três) diferentes Áreas do 

Conhecimento, conforme definição do Ministério da Educação (MEC), listada na Tabela 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os 

profissionais devem apresentar capacitação que satisfaçam às exigências da legislação 

relativa à regulamentação do exercício das profissões e possuírem aptidão técnica 

compatível com a complexidade requerida pelo Estudo. Ressalta-se que a 

responsabilidade técnica, no que diz respeito ao conteúdo apresentado, não cessa 

quando da entrega do produto final, conforme a legislação em vigor. 

O EIV deve obedecer a este TR e ser apresentado à Secretaria de Estado de 

Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH que, caso julgue 

necessário para análise da proposta, pode solicitar informações complementares. 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

SCS Quadra 6 - Bloco A - Lotes13/14 - CEP: 70036-918 - Brasília - DF 
Tel. (61) 3214-4089/4095 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretaria de Gestão Urbana 
Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

DIRETRIZES GERAIS 

O EIV tem por diretrizes: 

• Apresentar as alternativas de concepção de projeto, de técnicas construtivas, e 

de traçado urbanístico integrado aos equipamentos e sistemas existentes, bem como 

demonstrar a viabilidade da localização para a implantação do empreendimento. 

• Analisar os impactos gerados sobre a área de influência, desde a execução de 

obras até a operação do empreendimento, incluindo as ações de controle e 

monitoramento. 

• Avaliar a magnitude e a importância dos impactos positivos e negativos; diretos 

e indiretos; locais e regionais; imediatos, a médio e longo prazo; temporários, 

permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; cumulativos e sinérgicos. 

• Prever, quando necessário, as medidas de recuperação, prevenção, mitigação 

e compensação para minimizar os impactos. 

• Apresentar todas as legislações, urbanísticas e ambientais, incidentes sobre a 

área do empreendimento e sua área de influência, considerando-as nas avaliações e 

compatibilizando a legislação federal com a distrital. 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO EIV 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

1.1. Número do processo autuado na SEGETH. 

1.2. Razão social e CNPJ da empresa. 

1.3. Nome, endereço, telefone e e-mail do interessado para correspondência e 

contato. 

1.4. Nome, telefone, endereço, e-mail e razão social da empresa responsável pelo 

Estudo. 

1.5. Anotação e registro de responsabilidade técnica dos profi si ais envolvidos na 

elaboração do estudo. 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
SCS Quadra 6- Bloco A - Lotes13/14 - CEP: 70036-918 — Brasília — DF 

Tel. (61) 3214-4089/4095 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretaria de Gestão Urbana 
Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

2. OBJETIVOS 

O EIV terá como objetivos os itens descritos na Lei n.° 5.022/2013, Art. 3° incisos 

de I a XIII, destacando os seguintes itens: 

2.1 .Garantir o equilíbrio no crescimento urbano. 

2.2.Atenuar os conflitos de uso e ocupação do solo. 

2.3. Preservar a qualidade de vida da população, criando uma intermediação entre 

os interesses dos empreendedores urbanos e as populações direta e 

indiretamente impactadas. 

2.4. Avaliar os impactos decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento e atividades. 

2.5. Definir medidas mitigatórias e/ou compensatórias para eliminar ou atenuar os 

impactos negativos no meio ambiente urbano. 

2.6. Identificar e analisar a importância do empreendimento no contexto 

socioeconômico da região e da população fixa e flutuante a ser beneficiada. 

2.7.Avaliar a localização do empreendimento quanto aos aspectos urbanísticos, 

ambientais e socioeconômicos. 

2.8. Avaliar o adensamento populacional, a necessidade de equipamentos urbanos 

e comunitários, o uso e ocupação do solo, a valorização ou desvalorização 

imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e 

iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

A caracterização do empreendimento consiste de informações e estudos que o 

configurem, contendo necessariamente: 

3.1 . Nome do empreendimento e atividades previstas. 

3.2. Localização e situação geográfica, em mapa ou planta, conforme Projeto 

Urbanístico, com as coordenadas dos vértices da poligonal da respectiva, 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
SCS Quadra 6 - Bloco A - Lotes13/14 - CEP: 70036-918 — Brasília — DF 

Tel. (61) 3214-4089/4095 

TR 002/17 - HW preenlimentos- DIURBICOINST/SUGEST 
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que serão impermeabilizadas. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretaria de Gestão Urbana 
Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

área direta e indireta, atingida pelo empreendimento ou atividade, incluindo 
as vias de acesso. 

3.3. Área total do terreno, área total a ser construída e ocupada pela atividade 

ou uso, área permeável e volumetria das edificações. 

3.4. Coeficientes de aproveitamento atingidos e demais parâmetros urbanísticos 

de uso e ocupação do solo. 

3.5. Apresentação e descrição da ocupação prevista para o empreendimento, 

compatibilidade do projeto com: o Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

do Distrito Federal — PDOT e as legislações de uso, ocupação do solo, 

edilícia, ambiental, dentre outras pertinentes. 

3.6. Memorial descritivo do projeto, no formato mínimo do modelo anexo. 

3.7. Estudo preliminar arquitetõnico ou urbanístico, perfis e volumetria das 

edificações, usos e atividades e sua funcionalidade. 

3.8. Quantidade volumétrica (valores tridimensionais) da remoção de terra e sua 

destinação, tanto para corte quanto para aterro. 

3.9. Cota de coroamento e altura da edificação. 

3.10.Cota de soleira, níveis do passeio lindeiro, níveis do acesso de pedestres 

e níveis e formas dos acessos de veículos e patamares de acomodação e 

demais infraestruturas necessárias ao enquadramento como PGV. 

3.11. Inserção do empreendimento e seu entorno, sobre base planialtimétrica, 

apresentando acessos de pedestres e veículos, áreas de carga e descarga, 

número de vagas de estacionamentos previstos e demanda de 

estacionamentos e/ou garagens, inclusive vagas especiais (Portador de 

Necessidades Especiais - PNE, idoso, motos, paraciclos, táxi, carga e 

descarga, embarque e desembarque, Corpo de Bombeiros etc.). 

3.12.Mapeamento e tabulação dos percentuais de área pública, áreas 

ocupadas, áreas verdes e permeáveis, áreas não edificadas, distinguindo 

as áreas destinadas ao uso comum e de preservação permanente, e áreas 
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Obs.: O EIV sendo um instrumento de direito urbanístico, com finalidade pública, para 

tutela do direito coletivo à cidade, na perspectiva integrada que o qualifica, requer que 

a caracterização geral do empreendimento seja ampla e criteriosamente apresentada 

para permitir a avaliação da qualidade da alternativa técnica adotada do ponto de vista 

urbanístico, ambiental e socioeconômico. 

4. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

Todas as etapas do estudo devem ser detalhadas neste item, demonstrando a 

matriz metodológica utilizada e o conjunto de procedimentos adotados para elaboração 

do EIV. 

No tópico especifico, atender a no mínimo: 

4.1. Descrição do empreendimento: 

4.1.1. Descrever todas as atividades a serem desenvolvidas, os recursos 

utilizados e os produtos e resíduos gerados, desde a fase de execução de 

obras até o seu funcionamento, com a devida fundamentação em dados 

verificados pelo empreendedor, relativos às informações técnicas do 

empreendimento e à sua área de influência. 

4.1.2. Deverá constar a localização detalhada, a configuração e a 

concepção física, os métodos/técnicas, procedimentos de funcionamento, 

requerimentos de energia e de água, as vias de acesso, a quantidade de 

tráfego gerada, forma do transporte de material, tipos de obras e de 

serviços de apoio, os insumos empregados nas diversas fases, natureza 

e quantidade de todas as emissões (sólidas, liquidas, gasosas, níveis de 

ruído e vibrações etc.), formas de controle de emissões, formas de 

deposição de resíduos, planos e programas de controle ambiente, 

possíveis acidentes e planos de emergência, custos do empreendimento, 

n° de pessoas que trabalhará na implantação do projeto, vida útil projetada 

para o empreendimento, alternativas tecnológicas, benefícios 

econômicos, sociais, ambientais ou de outra natureza, que possam existir 

em decorrên 'a 	projeto. 	 '01" 
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4.2. Descrição do ambiente na Área de Influência do projeto: 

4.2.1. A definição da área de influência (direta e indireta), delimitada de 

acordo com a intersecção das localidades afetadas pelos aspectos 

impactantes, variáveis segundo a natureza, a intensidade do impacto e a 

tolerância apresentada pelos grupos afetados. 

4.2.2. A descrição deve ser suficientemente detalhada na área de 

influência direta e indireta. Os dados podem ser secundários, quando 

existentes, e no que couber, primários, obtidos mediante levantamento de 

campo. 

4.3. Determinação e avaliação dos impactos. 

4.3.1. Identificar, mensurar e analisar os impactos gerados sobre a área de 

influência, desde a execução de obras até a operação do 

empreendimento, incluindo as ações de controle e monitoramento; 

verificar, entre outros aspectos: a disponibilidade de redes de 

infraestrutura e sua capacidade frente às novas demandas, a geração de 

ruídos; o efeito concorrencial sobre as atividades existentes decorrente da 

atração de clientela; a geração de tráfego e a demanda de 

estacionamento sobre as atividades urbanas adjacentes; as emanações 

de gases e de calor, assim como os efluentes líquidos (esgotos) e sólidos 

(lixo), e verificação de como isto afeta os recursos naturais e as atividades 

instaladas. 

4.4. Proposição de medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias e 

potencializadoras. 
4.4.1. Em se tratando de medidas que previnem, reduzem ou eliminam 

efeitos negativos, ligadas, por exemplo, a investimentos no sistema viário, 

deve-se ir, além disso, contemplando a mitigação da impermeabilização 

excessiva do solo, do aumento de temperatura, dos efeitos concorrenciais 

sobre a economia local — comércios e serviços existentes -, perdas de 

emprego ou renda, e sobrecarga de equipamentpp banqs, entre outros 
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5. HISTÓRICO DE LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS 

Apresentar levantamento de todos os procedimentos de obtenção de licenças, 

alvarás, autorizações etc., de natureza urbanística e ambiental, para a área do 

empreendimento em questão. 

6. LEITURA URBANA, AMBIENTAL E SOCIOECONOMICA DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA 

Este item consiste na caracterização da área de influência direta e indireta do 

empreendimento, com e sem o empreendimento, e na fase de implantação, mediante 

informações e estudos dos elementos e aspectos mais representativos das dimensões 

urbana, ambiental e socioeconômica, orientados para a identificação e avaliação de 

impactos relacionados aos subitens que se seguem. 

6.1. Áreas de Influência 

Descrição da área de influência direta e indireta do empreendimento. 

Identificação e descrição das vias principais de acesso e adjacentes ao terreno 

destinado à sua implantação. Mapeamento da área de influência em escala adequada, 

mostrando a localização do empreendimento, das vias de acesso e do entorno imediato, 

incluindo equipamentos públicos e mobiliários urbanos, conforme croqui anexo. 

A Área de Influência Direta - AID é definida pela poligonal do entorno imediato 

que abrange a vizinhança, tais como: comércio e vias locais, principais acessos e 

intersecções viárias etc. Foi definida como área de influência direta e seus acessos 

viários o polígono delineado pelas seguintes coordenadas: 

Ponto X (m) Y (m) 

O 174434,632779 8247454,873800 

1 174444,686966 8247423,652900 

2 174465,324507 8247395,289510 
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3 174456,857824 8247369,889460 

4 174472,203688 8247272,840100 

5 174524,591293 8247217,489160 

6 174520,357951 8247185,739090 

7 174529,230517 8247154,031130 

8 174676,339145 8247040,789230 

9 174586,380631 8246936,014020 

10 174531,558855 8246859,919700 

11 174354,816835 8246627,085910 

12 174203,474866 8246741,386130 

13 174143,149745 8246782,661220 

14 174113,898444 8246803,461160 

15 173906,946724 8246686,098930 

16 173902,184214 8246671,282230 

17 173908,534227 8246640,590500 

18 174103,797118 8246262,235580 

19 174145,707201 8246269,220590 

20 174158,407227 8246258,637240 

21 174156,290556 8246241,703870 

22 173767,730540 8246037,101670 

23 173678,830362 8246208,975340 

24 173352,863043 8246833,393260 

25 173284,071239 8246942,401810 

26 173251,262840 
á 

8246988,968570 
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27 173156,012650 8247148,777220 

28 173041,001725 8247411,264410 

29 173228,112915 	i  8247454,810060 

30 173508,148475 8247414,593310 

31 173630,915387 8247404,009960 

32 173769,557331 8247427,293340 

33 174102,932998 8247474,918430 

34 174198,183188 8247490,793470 

35 174276,500012 8247506,668500 

36 174340,000139 8247551,118590 

37 174371,750202 8247578,635310 

38 174398,208588 8247594,510340 

39 174425,725310 8247586,043660 

40 174423,608639 8247518,310190 

41 174434,632779 8247454,873800 

A Área de Influência Indireta - All é definida pelo território que ultrapassa a 

AID, afetada pela implantação do empreendimento, e que seus impactos e efeitos 

decorrentes são considerados significativos. Portanto, foi definido, a partir do 

empreendimento (ponto central X:173870,209966 m Y: 8246889,07515 m), um raio de 

mil e quinhentos metros para a área de influência indireta com o objetivo de avaliar 

situações que influenciem e repercutem de forma relevante na dinâmica urbana da 

região. 

Existindo aspectos relevantes relativos à implantação do empreendimento, que 

venham causar impactos além das áreas de influência def idas, essas poderão ser 

/p44/ampliadas. 
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6.2. Cartografia Básica 

A descrição do empreendimento deve ser acompanhada da seguinte cartografia 

básica (mapas temáticos da área de estudo e plantas): 

6.2.1. Mapa de Situação do empreendimento no respectivo Projeto de 

Urbanismo, indicando o posicionamento frente à divisão político-

administrativa. 

6.2.2. Localização do empreendimento no Macrozoneamento do PDOT e em 

relação ao Zoneamento Ambiental. 

6.2.3. Mapa de uso do solo (de acordo com a legislação vigente) com a 

poligonal do empreendimento a ser implantado e do seu entorno imediato 

indicando: os cursos d'água e áreas úmidas, a vegetação, as áreas de 

preservação permanente (APP), as faixas não parceláveis e o sistema 

viário existente. 

6.2.4. Planta planialtimétrica com indicação da declividade do lote e do seu 

entorno imediato. 

6.3.Situação Fundiária 

6.3.1. Discorrer sobre a situação fundiária do lote. 

6.4. Uso e Ocupação do Solo 

6.4.1.Levantamento da volumetria dos imóveis, dos usos, das atividades e das 

construções existentes na AIO. 

6.4.2.Avaliação da pressão antrópica, para identificar os usos e atividades 

desconformes com a legislação urbanística (ex. adensamento 

populacional, irregularidades de uso e atividades nas vias lindeiras que 

geram trânsito, rç4ído, poluição etc.) na AID. , 
isr

kp  

6  

tu 
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6.4.3. Levantamento dos impactos positivos e negativos provenientes dos usos 

e atividades existentes e da pressão antrópica na área de estudo, 

apresentando o valor de mercado dos imóveis na Al D. 

6.4.4.Caso constatado, apresentar os entraves legais incidentes nas 

ocupações, usos e atividades que inibem a dinamização da área de 

estudo. 

6.5. Equipamentos Urbanos e Comunitários 

Verificação da capacidade de atendimento pelos equipamentos urbanos e 

comunitários existentes na AID, assim como a avaliação de necessidade de 

implantação e/ou adaptação de equipamentos e de mobiliário urbano. 

6.6. Paisagem Urbana e Patrimônio Natural, Histórico, Artístico e Cultural na 

AID 

6.6.1 .Apresentar detalhes de todas as fachadas do empreendimento (cheios e 

vazios, cores, texturas, entradas, reentrâncias e permeabilidade visual 

etc.), altura máxima da edificação, volumetria, tipologia, recuos em 

relação à rua e outros aspectos da edificação que possam interferir nas 

características do meio ambiente no qual será implantada, identificando 

possíveis alterações na paisagem urbana local de forma negativa ou 

positiva. 

6.6.2. Descrever o tratamento dado às envoltórias do edifício e de todos os 

elementos construtivos limítrofes do lote ou de seus afastamentos 

voltados diretamente para a calçada, retratando a experiência do 

pedestre, ao caminhar pelos passeios no nível do solo ao longo de todas 

as fachadas. 

6.6.3. Descrever as relações morfológicas e de gabarito do empreendimento 

com o entorno. 

6.6.4.Articulações da cota de soleira com os níveis de acessos e destes com 

os níveis do passeio, no âmbito dos pedestres e dos veículos. 
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6.6.5.Analisar as relações entre o empreendimento e a Estação Estrada 
Parque prevista para ser implantada no Lote 4.250 da Avenida Araucárias, 

em Águas Claras, pelo consórcio Companhia do Metropolitano do Distrito 

Federal (Metrô-DF) e Parcerias público-privadas. 

6.7. Conforto Ambiental e Desempenho da Edificação 

6.7.1. Descrição das distâncias entre o novo empreendimento e as demais 

edificações vizinhas, bem como das alturas máximas permitidas para a 

zona onde será implantado. 

6.7.2. Características do microclima (sombreamento, ilhas de calor, radiação 

solar, ventilação etc.) na zona onde será implantado o empreendimento; 

6.7.3. Análise das possíveis interferências do empreendimento nas condições 

de iluminação e ventilação na AIO. 

6.7.4.0bservar enquadramento do nível de desempenho do empreendimento, 

conforme a NBR 15.575/2013, quanto aos requisitos exigíveis aos 

sistemas hidrossanitários, elétricos e acústicos, dada a capacidade da 

infraestrutura urbana, bem como possíveis impactos sobre a vizinhança. 

6.7.5. Caracterizar as providências previstas em projeto visando atender às 

recomendações do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios/MPDFT, constantes do Oficio n° 0771/2017-PGJ/MPDFT (SEI 

N° - 1314719), para que a implantação de novos empreendimentos 

imobiliários nas áreas abastecidas pelos reservatórios do Descoberto e 

Santa Maria, não comprometam a eficiência hídrica do Distrito Federal, 

com novas demandas de água antes do aumento efetivo de sua oferta 

6.7.6. Informar o consumo diário per capita adotado no Projeto de Instalações 

Hidráulicas para o cálculo da capacidade dos reservatórios superiores e 

inferiores do empreendjrnento. 
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6.8. Dados Populacionais e Socioeconômicos 

6.8.1. Descrição e quantificação do número de habitantes, da população fixa e 

flutuante da AID. 

6.8.2. Diagnóstico socioeconômico da AID, apontando as deficiências e 

tendências de usos e atividades. 

6.8.3.0 estudo da densidade deve abordar outros fatores que influenciam sua 

dinâmica: layout do parcelamento, tipologia do empreendimento e das 

demais edificações, das ruas, das áreas dos lotes, da disponibilidade do 

solo urbano, da infraestrutura e do transporte nos limites da AID. 

6.9. Pesquisa de Campo 

6.9.1. Pesquisa, com pelo menos 200 participantes, junto à população fixa e 

flutuante da AID e dos lotes, com a finalidade de identificar problemas e 

proposições em função da implantação do empreendimento. 

6.9.2.Tabulação e análise critica dos resultados da pesquisa. 

ir 
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Sistema de Circulação e Transporte 

Consonante ao estatuído na Lei n.° 5.632/2016, que preceitua sobre polo 
atrativo de trânsito previsto no art. 93 da Lei federal n° 9.503/1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências: 

Art. 5° A comissão multissetorial referida no art. 25, § 1°, da Lei c° 5022, de 4 de fevereiro 

de 2013, que dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, também 
integrada por representantes dos órgãos de trânsito, tem entre as suas competências, além 
de outras estabelecidas em normas específicas: 

1-a análise a que se refere o art. 4°, leu, quando o polo gerador de viagens é enquadrado 
na exigência de E1V, caso em que o Atestado de Viabilidade, previsto em legislação própria, 

substitui o Termo de Anuência de que trata o § 1° do mesmo artigo; 
II - o exame e a deliberação sobre estudos e projetos relativos a impactos no transito 
realizados pelos órgãos de transito, por secretaria de estado competente ou por terceiro 

contratado, a serem submetidos ao Comitê de Mobilidade Urbana de que trata o art. 10 

desta Lei. 

6.9.3. Apresentar estudos e projetos relativos a impactos no trânsito nos termos 

da Lei n.° 5.632/ 2016. 

6.9.4. Descrever as características e condições das vias que compõem as 

principais rotas de acesso e saída do empreendimento, com indicação da 

classificação das vias, largura das pistas, número de faixas de tráfego, 

largura de calçadas e de canteiro central, estacionamentos com disposição 

das vagas, pontos de parada de ônibus e baias, velocidade regulamentar, 

condições de sinalização, controle de interseção, travessias de pedestres 

e outras características que possam interferir na circulação. 

6.9.5. Apresentar levantamento das linhas do transporte público coletivo, e dos 

níveis de serviços observados em termos de ocupação, frequência e 

distâncias de caminhada, abrigos e pontos de parada. 

6.9.6. Descrever as condições de acessibilidade de pedestres: distância de 

pontos de ônibus, existência e condição da calçada no percurso, existência 

free 	 ‘1\ 

e condições de travessias a 	o tos de interesse (faixa de pedestres 

passarelas, semáforos).  
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6.9.7. Descrever os acessos de veículos e pedestres: posicionamento dos 

acessos, vias e rampas e previsão de embarque e desembarque. 

6.9.8. Informar a existência, especificação e descrição do controle de acesso de 

veículos, inclusive capacidade de escoamento horário. Apresentar 

memorial de cálculo demonstrando a viabilidade do sistema de controle 

adotado para o local. Analisar a necessidade de faixa de acumulação para 

acesso de veículos ao lote, evitando filas para acesso ao empreendimento 

e mantendo desimpedidos vias e calçadas de pedestres. 

6.9.9. Apresentar em forma de quadro/tabela a estimativa de viagens geradas e 
atraídas pelo empreendimento alocadas espacialmente por modais de 

deslocamento, diária e em período de pico, distribuindo-se a alocação das 

viagens geradas/atraídas de acordo com os percentuais de deslocamentos 

do tráfego atual, adotando caso existam duas ou mais rotas, uma margem 

de segurança de 20% no carregamento total das vias. 

6.9.10. Analisar as condições operacionais do sistema viário, da circulação de 

pedestres e das ofertas de transporte coletivo, verificando a capacidade 

das vias, volumes de tráfego e os níveis de serviço, identificando os 

segmentos, interseções (semaforizados ou não) e retornos impactados 

pelo tráfego adicional de veículos e pedestres, avaliando os níveis de 

impacto previstos tanto na fluidez quanto na segurança do trânsito, 

considerando como satisfatório as condições da operação do trânsito com 

níveis de serviço entre "A" e "D", nos períodos de pico identificados, em 

trechos e interseções impactados. Considerar os cenários: situação atual; 

situação futura considerando o crescimento natural do tráfego e da frota; 

situação futura com o empreendimento implantado e em operação; e 

situação futura com medidas mitigadoras implantadas. 

6.9.11.Avaliar e analisar os aspectos urbanos e paisagísticos da AID, 

considerando: o traçado do sistema viário hierarquizado, a rede cicloviária, 

a acessibilidade de pedestres, os acessos ao empreendimento, o 

estacionamento de veículos, carga e descarga, embarque e desembarque 

de pessoas, o tratamento das vias de acesso, mobilidade ativa (rotas de 

pedestres e ciclistas), a arb rização e mobiliário urbano. 
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6.9.12. Avaliar e analisar o sistema de transporte público existente e capacidade 
de absorção em função da demanda gerada pelo empreendimento, 

realizando levantamento das linhas do transporte público coletivo, e dos 

níveis de serviços observados em termos de ocupação, frequência e 

distâncias de caminhada, abrigos e pontos de parada na AID. 

6.9.13. Demonstrar a integração do empreendimento e acessibilidade de 

pedestres ao sistema de transporte público e aos setores vizinhos, na AID. 

6.9.14. Avaliar e analisar os impactos do canteiro de obras sobre a circulação 

de veículos e pedestres, oriundos de desvios de trânsito, operações de 

carga/descarga, interdição de áreas públicas, etc. 

6.9.15. Indicar necessidades de melhorias decorrentes da implantação do 

empreendimento. 

6.9.16. Consultar órgãos e concessionárias/empresas de serviços públicos 

(DNIT, DER, DETRAN, METRO, DFTRANS, SEMOB e outros). 

6.9.17. Apresentar Termo de Anuência a Polo Gerador de Viagens - PGV 

aprovado pelo órgão competente. 

6.10.Percurso de Observação 

6.10.1.Apresentar análise detalhada dos percursos de observação em toda a 

área do empreendimento e sua respectiva AID, avaliando as relações 

entre percursos, dinâmica socioespacial e forma urbana, bem como as 

características urbanísticas específicas da organização do espaço. 

6.10.2. Apresentar relatório de observação iconográfica, sistematizado por 

pontos de observação dos espaços públicos e privados, com descrição 

de cada ponto e justificativa do percurso utilizado. 

6.10.3. Descrever o desempenho funcional dos espaços utilizados pela 

população, em diferentes horas do dia. 

6.10.4.Descrever a morfologia existente, bem como a situação relacional e 

dimensional com empreendimento projetado. 
i , 6.10.5. I entif car os elementos marcantes da configuração urbana. 
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6.11.Infraestrutura e Serviços Públicos 

Levantamento de toda a infraestrutura instalada e apresentar as respostas das 

consultas realizadas junto aos órgãos, entidades, autarquias e concessionárias de 

serviços públicos. 

6.11.1.Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

6.11.1.1. Apresentar dados quantitativos do incremento de demanda gerada 

pelo empreendimento. 

6.11.1.2. Apresentar resposta da CAESB da consulta de viabilidade de 

atendimento de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

6.11.2. Drenagem de Águas Pluviais 

6.11.2.1.Apresentar o cadastro do sistema de drenagem pluvial e a locação 

dos pontos para o sistema existente. 

6.11.2.2. Apresentar resposta da consulta a NOVACAP/ADASA sobre a 

capacidade de atendimento. 

6.11.3. Energia Elétrica 

6.11.3.1. Caracterizar e analisar o sistema de iluminação pública antes do 

empreendimento, durante a construção e após a implantação, 

identificando necessidades de melhorias em iluminação pública, 

nas principais rotas de pedestres e nas paradas de ônibus, visando 

à segurança dos transeuntes. 

6.11.3.2. Apresentar resposta da consulta de viabilidade de fornecimento de 

energia elétrica para o empreendimento; 

6.11.3.3. Apresentar resposta da consulta de interferência de redes elétricas 

existentes ou projetadas da concessionária com o 

empreendimento. 	
0 p7 764(- 
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6.11.4. Resíduos Sólidos 

6.11.4.1. Levantamento do sistema de coleta e disposição final dos resíduos 

sólidos gerados na AID e da possibilidade de atendimento ao novo 

empreendimento. 

6.11.4.2. Indicar alternativas para coleta, triagem, tratamento e disposição de 

materiais recicláveis, com consulta ao órgão responsável. 

6.11.5. Outros 

Caso seja necessário, apresentar resultados de consulta a outras concessionárias 

de prestação de serviços públicos ou privados, para a manifestação quanto à 

capacidade de atendimento e interferência com sistemas existentes ou projetados. 

7. ANÁLISE DOS DADOS 

7.1. Apresentar a consolidação dos dados levantados, com a identificação dos 

pontos fortes e fracos na AID, referentes a todos os aspectos caracterizados 

no item n° 06 deste TR, nos cenários antes e depois do empreendimento. 

7.2.Apontar as oportunidades e ameaças na AID advindas da implantação do 

empreendimento e seus reflexos na All referentes a todos os aspectos 
caracterizados no tópico n° 06 deste TR, nos cenários antes e depois do 
empreendimento. 

8. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Avaliação quanto aos impactos das alterações efetuadas no meio urbano, 

utilizando-se dos indicativos técnicos obtidos nas diversas consultas e estudos 

complementares, anteriormente relacionados, que possibilitarão correlacionar as 

int 	enções pretendidas com os parâmetros urbanísticos, a densidade populacional, a 
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capacidade de atendimento de equipamentos urbanos e comunitários, do sistema viário, 

da infraestrutura (drenagem, esgoto, energia elétrica, telefonia) ou ajustes necessários 

na infraestrutura urbana. Essa análise deverá apresentar, objetivamente, se haverá 

necessidade de estabelecer medidas mitigadoras ou contrapartidas. 

A análise dos dados solicitados neste TR, deve identificar e a avaliar, no 

mínimo, dentre outros necessários, os impactos nos aspectos relacionados a seguir: 

a) adensamento populacional - que gera sobrecarga na infraestrutura, nos 

equipamentos e serviços públicos, os incômodos da maior dinamização das atividades 

urbanas, com suas movimentações e fluxos pela população provisória ou não, originária 

das atividades, serviços e comércio oferecidos; 

b) equipamentos urbanos e comunitários (conforme Lei n.°6.766/1979) — a serem 

instalados ou terem a sua capacidade ampliada, visando à melhoria ou a preservação 

da qualidade de vida; 

c) uso e ocupação do solo - com a observância às regras do zoneamento e aos 

parâmetros urbanísticos existentes na área do estudo, e que, mesmo assim, possa o 

empreendimento ou atividade gerar impactos nas vizinhanças como sobrecarga no 

sistema viário, saturação da infraestrutura de drenagem, esgoto, energia elétrica, 

telefonia, sombreamento, poluição sonora etc.; 

d) valorização e desvalorização imobiliária — verificação de indicativo do 

cumprimento das funções social e ambiental da propriedade (avaliando se o 

investimento público e valorização privada estão em conformidade com o princípio da 

redistribuição da renda urbana e do uso social; 

e) sistema de circulação e transporte, tráfego gerado, demanda por transporte 

público, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque, 

paradas para espera de transporte coletivo, sinalização e semáforos, condições 

mediante o aumento das atividades e frequentadores na área do empreendimento, 

perda de fluidez, insuficiência de transporte público, falta de estacionamento, medidas 

que o próprio empreendimento deva tomar para incremento de estacionamento de 

veículos, automóveis, bicicletas (compatíveis com a demanda de seus usuários 

potenciais); 

f) paisagem urbana, patrimônio natural e cultural - aspectos estéticos voltados 

ao bem-estar da população, pela visão agradável e sugestiva de conjuntos e de 
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elementos harmoniosos, inserta no contexto do desenvolvimento urbano e da qualidade 
de vida de seus habitantes, com uma paisagem urbana equilibrada e funcional; 

g) conforto ambiental 

h) índice de pavimentação e sistema de drenagem; 

i) qualidade ambiental urbana; 

j) transformações urbanísticas provocadas pelo empreendimento; 

k) benefícios, ônus e problemas futuros relacionados à implantação da atividade 

ou empreendimento; 

I) dados socioeconômicos da população residente e usuária da área. 

Em síntese, a análise deverá apresentar uma leitura dos impactos provenientes 

das alterações propostas, à luz dos condicionantes técnicos, urbanísticos, ambientais, 

avaliando sob que aspectos há viabilidade de implementação das alterações 

pretendidas pelo empreendimento e quais medidas compensatórias, mitigadoras ou 
contrapartidas, de responsabilidade dos empreendedores, poderão ser estabelecidas, 

se necessárias. 
As recomendações, medidas mitigadoras e compensatórias identificadas 

deverão ser descritas e apresentadas em tabela resumo, conforme modelo anexo. 

9. VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

Identificar e mensurar a valorização ou desvalorização imobiliária proveniente 

da implantação do empreendimento, em função dos impactos gerados no meio 

ambiente urbano. Descrever e analisar os fatores que provocam a valorização 

(incremento de investimentos no setor, benfeitorias realizadas etc.), bem COMO OS 

fatores que provocam a de valorização imobiliária. 
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10. MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, DE PREVENÇÃO, DE 

RECUPERAÇÃO E DE MITIGAÇÃO 

Com base nas avaliações dos impactos, apresentar as medidas, equipamentos 

ou procedimentos, de natureza preventiva, corretiva ou compensatória que 

foram/devem ser utilizadas para mitigar os impactos negativos sobre os fatores físicos, 

bióticos e socioeconômicos, ou reduzir sua magnitude, em cada fase implantada ou a 

implantar do empreendimento. 

Considerando que, conforme a Lei n.°5.632/2016: 
Art. 6° A concessão de alvará de construção ou de outra licença urbanística 

cabível para obra ou atividade que seja enquadrada como polo gerador de 

viagens depende de pagamento prévio de Contrapartida de Mobilidade Urbana, 
sem prejuízo de outras exigências legalmente estabelecidas. 
§ 6° Fica dispensado do pagamento da Contrapartida o empreendedor de polo 

gerador de viagens enquadrado na exigência de EIV, mantida a exigência de 
execução de eventuais medidas mitigatórias e compensatórias relacionadas a 

impacto no trânsito e as demais exigências contidas em legislação específica. 

As medidas de adequação de projeto, prevenção, recuperação, mitigação e 

compensação de impactos e dos planos ou programas de monitoramento devem ser 

definidas com fundamento nos seguintes princípios: 

I. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização. 

II. Melhoria da qualidade de vida da população e redução das 
desigualdades socioespaciais. 

III. Garantia de implantação e funcionamento de infraestrutura urbana e 
equipamentos públicos comunitários adequados às necessidades da 
população. 

IV. Garantir a compatibilidade com as infraestruturas urbanas existentes, em 
especial o Metrô/DF e a linha de transmissão de Furnas. 

Deve ser apresentada tabela resumo, conforme modelo anexo, contendo a 

origem da medida, prazo de execução, responsável pela execução, responsável pela 
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elaboração de projeto, responsável pela aprovação do projeto, responsável pela 
coordenação da ação. 

10.1.Implantação do Empreendimento 

10.1.1.0bservar o enquadramento da edificação de acordo com a Lei N° 
5.418/2014 que institui a Política Distrital de Resíduos Sólidos. 

10.1.2.Reduzir danos e transtornos à população, no que se refere às emissões 
de particulado e gases, ruídos e tráfego de máquinas e equipamentos; 

10.1.3.Utilizar técnicas de construção sustentáveis e de diminuição de emissão 
de gases causadores do efeito estufa (GEE), observando as seguintes 
premissas: 
10.1.3.1.uso racional da água; 
10.1.3.2.uso de equipamentos economizadores de água; 
10.1.3.3.previsão de sistemas de reuso das águas cinzas; 
10.1.3.4.previsão de sistemas coletores de energia solar; 
10.1.3.5.eficiência energética; 
10.1.3.6.redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos; 
10.1.3.7.qualidade dos ambientes internos e externos da edificação; 
10.1.3.8.inovação e tecnologia; 
10.1.3.9.atendimento a necessidades locais; 
10.1.3.10. controle dos impactos resultantes das obras de terraplenagem 

10.1.4.Mitigação da retirada de cobertura vegetal, poeira, escoamento 
superficial e impermeabilização do solo. 

10.1.6.Proteção das nascentes, cursos d'água e lagoas existentes no local e 
seu entorno. 

10.1.6.Proteção ao patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico; 
10.1.7.Mitigação do incremento da impermeabilização do solo, com a utilização 

de pavimentação e tecnologias que favoreçam à permeabilidade. 
10.1.8.Mitigação dos efeitos do lançamento das águas pluviais em seus 

respectivos pontos, priorizando um sistema que garanta a máxima 
infiltração das águas pluviais no solo para recarga dos aquíferos, antes 
que atinja a rede coletora. 
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10.1.9.Mitigação da destinação final dos resíduos sólidos gerados no processo 

de execução das obras, no canteiro de obras e demais instalações de 

apoio administrativo. 

10.1.10. Ajustes no sistema viário, priorizando a acessibilidade e a mobilidade; 

10.1.11. Adoção de soluções visando o conforto ambiental. 

10.1.12.Adoção dos instrumentos de ordenamento territorial e 

desenvolvimento urbano (de planejamento territorial e urbano, tributários 

e financeiros, jurídicos e de participação popular), de forma a mitigar os 

impactos decorrentes da implantação do empreendimento. 

10.2. Operação do Empreendimento 

10.2.1.0bservar o enquadramento da edificação de acordo com a Lei N° 

5.418/2014 que institui a Política Distrital de Resíduos Sólidos. 

10.2.2.Mitigação dos impactos referentes ao incremento de população para a 

operação do empreendimento. 

10.2.3.Garantia de atendimento à população estimada, por transporte coletivo 

e por equipamentos públicos e privados. 

10.2.4.Caso constatada a desvalorização imobiliária, apresentar um plano de 

ação para compensação dos valores com anuência dos proprietários dos 

lotes atingidos. 

10.2.5. Paisagismo e arborização dos espaços públicos de convívio, das áreas 

internas e externas do empreendimento, utilizando, preferencialmente, 

espécies nativas de cerrado, com tabela de espécies no formato mínimo 

do modelo anexo e sistemas sustentáveis de irrigação. 

10.2.6.Implantação de rotas acessíveis até os pontos de transporte público 

mais próximos, na circunscrição da AID. 

10.2.7.Mitigação por rearranjos, caso a capacidade ou rotas das atuais linhas 

de transporte público sejam afetadas. 
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10.3. Cronograma Fisico-Financeiro das Medidas a Serem Adotadas 

Apresentar cronograma físico-financeiro, no formato mínimo do modelo anexo, 

demonstrando o desembolso na linha do tempo, para todas as medidas mitigadoras 

e/ou compensatórias a serem adotadas, quando da implantação do empreendimento, 

assim como a discriminação dos respectivos responsáveis pela execução das ações e 

serviços. 

10.4. Planos ou Programas de Monitoramento dos Impactos e Implementação 

das Medidas Mitigadoras 

Quando as medidas mitigadoras ou compensatórias forem implementadas de 

forma continuada, apresentar Planos ou Programas de Monitoramento que 

especifiquem, no mínimo, os procedimentos, rotinas, eficácia, a forma, a periodicidade 

e o prazo referente aos serviços. 
Relatórios Técnicos de Acompanhamento decorrentes do Plano ou Programa de 

Monitoramento devem ser elaborados e periodicamente apresentados pelo 

empreendedor ao órgão responsável pelo planejamento urbano, devendo o escopo dos 

relatórios constar do termo de compromisso, quando houver. Ressalvado o disposto na 

Lei n.° 5.022/2013: 
Art. 36. A emissão da carta de habite-se ou da licença de funcionamento fica 

condicionada à declaração dos órgãos competentes de que foram 
implementadas todas as medidas de prevenção, recuperação, mitigação e 
compensação. 
§ 1° Excetuam-se do caput as medidas de caráter continuo. 
§ 2° No caso de medidas de caráter contínuo em que o cronograma exceda a 

data de emissão da carta de habite-se ou da licença de funcionamento, os 
Órgãos, entidades ou concessionárias devem indicar executor para acompanhar 
o cumprimento do termo de compromisso conforme as respectivas 
competências. 
§ 30  O descumprimento das medidas indicadas no § 2° tem efeito suspensivo 

da carta de habite-se e da licença de funcionamento, sem prejuízo das demais 
sanções administrativas, civis e penes ca Iveis. 
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11. CONCLUSÃO GERAL 

Apresentar conclusão, de forma objetiva e de fácil compreensão, das vantagens 

e desvantagens associadas ao projeto, em confronto com a análise de dados realizada 

para a área de intervenção e proximidades, emitindo posicionamento conclusivo quanto 

à viabilidade urbanística do empreendimento. 

12. EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica deve ser multidisciplinar e constituída por profissionais 

especialistas nas áreas afetas ao estudo, indicando a área de formação dos 

profissionais e o número de registro nas respectivas Entidades de Classe. 

Será admitido como equipe multidisciplinar o grupo composto por integrantes 

que atuem em no mínimo 03 (três) diferentes Áreas de Conhecimento e Campos de 

Saber, conforme estabelecidas pelo Ministério da Educação e do Desporto — MEC e, 

listadas na tabela da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior — CAPES, a direcionar: 

http://www.cmnbridocuments/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf  

Os profissionais devem apresentar capacitação que satisfaçam às exigências 

da legislação relativa à regulamentação do exercício das profissões e apresente aptidão 

técnica compatível com a complexidade requerida pelo Estudo. Ressalta-se que a 

responsabilidade técnica, no que diz respeito ao conteúdo apresentado, não cessa 

quando da entrega do produto final, conforme a legislação em vigor. 

O EIV deve conter a assinatura de todos os coordenadores e técnicos 

envolvidos na sua elaboração. 

A equipe técnica é a responsável pelas apresentações do EIV nas reuniões 

técnicas e setoriais, bem como nas Audiências blicas e junto ao Conplan. 
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APRESENTAÇAO DO PRODUTO 

12.1. Forma de Apresentação Presencial 

• Apresentação feita à CPA/EIV quando da entrega da primeira versão do EIV ou 

em data posterior, não excedente a cinco dias úteis. 

• Explanação presencial da equipe multidisciplinar completa, utilizando recursos 

de mídias digitais. Cada membro versará, de maneira suficiente e sumária, o 

conteúdo sob sua competência no EIV, em resposta à estrutura tópica do TR. 

• Roteiro mínimo: 

o Apresentação: identificar e caracterizar o objeto do EIV; 

o Introdução: justificar as metodologias adotadas e a forma como a 

pesquisa foi conduzida; 

o Desenvolvimento: analisar os dados apresentados critica e 

qualitativamente; 

o Conclusão: demonstrar, conforme o caso, as medidas de mitigações e as 

medidas de compensações aos efeitos da implantação do 

empreendimento. 

12.2. Forma de Apresentação Textual 

• Adotar a mesma estrutura tópica do TR 02/2017 respondendo a cada subitem 

sem desconsiderar aquele que por ventura não se aplique, justificando as razões 

pelas quais o projeto o torne não aplicável. 

• Os textos devem ser digitados somente no anverso das folhas e obedecer ao 

novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. 

• Inicialmente, deve ser entregue uma via do estudo impressa e oito vias em 

formato de mídia digital, com no máximo 20Mb por via. Após o aceite final, o 

estudo deve ser entregue em três vias impressas e em oito vias em formato 

digital. 
Os volumes d em ser impressos em qualidade "Laserptint" ou similar. 

igOr  
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• Os arquivos originais de mapas, figuras e croquis, dos tipos *.dwg, *.apr, *.jpg, 

*.wmf e outros, devem estar organizados em pastas separadas dos relatórios, 

para uma melhor visualização. 

• As figuras e ilustrações, devidamente numeradas e identificadas, devem estar 

incorporadas aos arquivos do Word por inserção de arquivos em formato *.wmf, 

do padrão *Windows Metafile" e apresentadas também em arquivos separados 

no formato *.dxf ou *.dwg, do padrão "AutoCAD". 

• Os mapas devem ser elaborados em Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

As "view" devem ser compostas dos temas básicos (sistemas viários, hidrografia, 

grade de coordenadas, curvas de nível, toponímia). O "layout" deve ter no 

mínimo: tema, titulo, legenda, indicação da direção norte, nome da contratante 

e contratada, escalas gráficas e numéricas, logomarcas. 

• Todo o material cartográfico deve ser entregue em meio digital e apresentado 

em arquivo para georreferenciado em formato CAD (*.dwg), e/ou também em 

shapefile (*.shp). Jogo de arquivos com no máximo 20Mb. 

12.3. Formato 

Utilizar papel branco, formato A4 (21 X 29,7cm) e impressão em preto. 

As tabelas e as ilustrações (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas), quando não couberem em papel formato A4 

(21 X 29,7cm), devem ser impressas em papel A3 (29,7 X 42 cm), visando uma 

melhor visualização do documento. Os mapas e/ou projetos referentes às 

respostas de concessionárias de serviços públicos que não couberem em papel 

A4 ou A3, podem ser apresentados no tamanho original, dobrados no formato 

A4. 

12.4. Fonte 

Fonte Anal e tamanho 12 para todo o texto. Fonte Anal e tamanho 10 para notas 

de rodapé, paginação, legenda das ilustrações e citações com mais de três 

linhas. Fonte Anal tamanho 12 para (TÍTULO) em maiúsculo e negrito. Fonte 
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Anal tamanho 12 para (Subtítulo), em negrito, com a primeira letra em 

maiúsculo e as demais em minúsculo. 

12.5. Margens 

• Margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior 2 cm. 

• Recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm, a partir da margem esquerda. 

• Recuo de parágrafo para citação com mais de três linhas: 4 cm da margem 

esquerda. 

• Alinhamento de texto: utilizar a opção "Justificada" do editor de texto. 

• Alinhamento de título e seções: utilizar a opção "Alinhar à Esquerda" do editor 

de texto. 

• Alinhamento de título sem indicação numérica (Resumo, Listas, Sumário, 

Referências): utilizar a opção "Centralizada" do editor de texto. 

12.6. Espaçamento 

• Espaço "Entrelinhas" do texto: 1,5 cm. 

• O espaço simples (1,0 cm) é usado em: notas de rodapé, referências, resumos, 

legendas, ficha catalográfica e citações de mais de três linhas. 

• Os títulos das seções devem começar na parte superior da margem esquerda 

da folha e separados do texto por dois espaços de 1,5 cm entrelinhas. 

• Os subtítulos das seções devem vir na sequência dos títulos e alinhados a 

margem esquerda da folha, separados do texto por dois espaços de 1,5 cm 

entrelinhas. 

• Na folha de rosto deve constar a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da 

instituição a que é submetido e a área de concentração, que devem ser 

alinhados do meio da folha para a direita, em espaço simples e fonte Anal 

tamanho 10. 

 

  

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 	irSisfe  
SCS Quadra 6- Bloco A - Lotes13/14 - CEP: 70036-918 — Brasília — DF 

Tel. (61) 3214-4089/4095 

TR 002117- NVI Empreendnentos - DIUREVCOINSTSUGEST 
Página 28 de 37 

Termo de Referência TR 02/2017 (2306872)         SEI 00390-00006917/2017-18 / pg. 271



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretaria de Gestão Urbana 
Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

12.7. Paginação 

As folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente a partir da folha 

de rosto (inclusive) e numeradas a partir da Introdução. Os números devem ser escritos 

em algarismos arábicos e alinhados a 2 cm da margem direita e da margem inferior. 

12.8. Volume do Estudo 

Cada volume do estudo deve conter até 250 folhas. Quando esse limite for 

ultrapassado, um novo volume deve ser aberto. 

12.9. Identificação de Volume 

A numeração dos volumes é feita, utilizando-se numerais cardinais, com a inscrição de 

Volume 1, Volume 2 e, assim, sucessivamente. 

12.10. Modelo de Folha de Rosto 

A Folha de Rosto deve conter as mesmas 
informações contidas na Capa: 

• Nome do autor (margem superior, 
fonte 14); 

• título do trabalho (fonte 16, maiúsculo, 
negrito, centralizado); 

• as informações essenciais da origem 
do trabalho: - Instituição onde o 
trabalho foi executado (fonte 14, só as 
primeiras letras maiúsculas, negrito, 
centralizada); 

• cidade e ano de conclusão do trabalho 
(fonte 14, negrito, maiúsculo e 

úsculo, centralizado). 
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12.11. Referência Bibliográfica 

Deve constar a relação das obras consultadas para a realização do estudo, 

com referência bibliográfica, especificada por área de abrangência do conhecimento, de 

acordo com as normas da ABNT. Quadros e Tabelas devem conter a fonte e a data dos 

dados apresentados. 

Para mais informações, consultar a norma da ABNT específica para elaboração 

de referências: NBR 6023/2002. 

12.12. Anexos 

Constitui-se de informações complementares, relacionadas ao EIV, como 

exemplos: resposta de consultas às concessionárias de serviços públicos, mapas, 

plantas listas, fotografias, ilustrações, cópias de documentos, legislação, simulação 

digital, além de outras informações necessárias à composição do estudo. 

Brasília, 12 de setembro de 2017. 

Deleon Ar ui° stá/Gonçalves 	 Renata Vasconcelos Barreto 

Co denador - CPA/EIV 
	 Membro - CPA/EIV 

SEGETH 
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Medidas de o 

Tabela 1 — Medidas Mitigadoras de O 

N° Origem da 
medida Prazo Medidas Mitigadoras Responsável 

Elaboração do 
Projeto 

Aprovação do 
projeto 

Termo de Coordenação da 
Ação Compromisso 

01 (3) C2D CS) ® CD Cê) G 

02 

03 

04 

Fonte: (Citar aqui o documento que o originou a medida e a página do processo onde este foi acostado) 
Notas: (Escrever notas explicativos se estas forem necessárias) 

Instruções de preenchimento: 
O - Descrever aqui se a medida é °Mifigadora" ou "Compensatória". 
0 - Descrever a qualificação das medidas: Trànsito, Infraestrutura de Serviços Públicos, Urbanismo, Paisagismo etc... 
O - Quem apontou a medida: Concessionária de Serviços Públicos; Conclusões do EPVT; Comissão de Análise 
i0 - Prazo para implementação da medida. 
(5) - Descrição da medida. 
O - Responsável pelo custo de implantação da medida: Empreendedor ou GDF. 
O - Responsável pela elaboração do projeto, quando necessário: Empreendedor ou órgão do GDF. 
C - Responsável pela aprovação do projeto, quando necessário: órgão(s) do GDF. 

„...........)e: O - Responsável pela coordenação e fiscalização das etapas de implementação da medida: órgão(s) do GDF. 
O - Apontar se a medida deve ou não ser incluída no Termo de Compromisso a ser firmado entre o Empreendedor e o GDF 
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Formato Mínimo 1  Memorial Descritivo 

1 	PRELIMINARES 

1.1. PROJETOS 
1.2. APROVAÇÕES E LICENÇAS 
1.3. PREPARO DO TERRENO 
1.4. CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 
1.5. DEMOLIÇÕES 

2. FUNDAÇÕES 
3. ESTRUTURA 

3.1. ESTRUTURA DE CONCRETO 
3.2. ESTRUTURA DE MADEIRA 
3.3. ESTRUTURA METÁLICA 

4. PAREDES 
5. ESQUADRIAS 
6. VIDROS 
7. COBERTURA 
8. TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 
9. REVESTIMENTOS (internos e externos) 
10. SOLEIRAS E PEITORIS 
11. FORRO 
12. PINTURA 
13. PAVIMENTAÇÃO 
14. LOUÇAS E METAIS 
15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 
16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
17. MOBILIÁRIO 
18. LIMPEZA DA OBRA 

rn 
o 

Cada item acima listado poderá ser desdobrado em quantos subitens forem suficientes e necessários para a adequada descrição técnica do projeto e dos materiais especificados. 
A estrutura do Memorial Descritivo pode variar conforme a complexidade do empreendimento em estudo, sendo vedada a conformação aquém da estrutura tópica sugerida. 
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Formato Mínimo 1 Cronograma Físico-financeiro (CR-FF) 

Cronograma de Execução de Fases de Obra e de Atendimento de Medidas Mitigadoras de EIV 

Parecer Técnico Final de EIV n'XX.XX.20XX 

20XX 	 20XY 	 209Z 	 VALOR $ 	ing 
TOTAL BLOCO e Trim. 	1• Trim. 	r Trim. 	3* Trim. 	V 'Mn. 	 A 

MEDIDA I 
MI MIM 7 
MEDIDA 3 I 

Mealenell= 

2302 

3•Tdm. 
.ESàA  

1° Tm 2° Tnm. 3° Trio 	4° Trim 	1° Tnm 	2° Trio 	3° Trio 	4° Trio 	I° Trio 	2' Trim. TOTAL B 4° Tn rn. BLOCO B 
MEDIDA 4 
MEDIDA 5 
MEDIDAS 

CE 12=31 BICO E FINANCEIRO GERAL DE MEDIDAS MIT1GADORAS VALOR TOTAL • RS 48.304.645 40 
ela S11;a1 

10% 	5.40000060 
~ 

450 000,00 450 000 00 450 03000 	450 00000 
S~E11~SSSOSOSESSISSIS 

450.00000 	45000000 	450 00000 	450 DOO 00 450 COO 00 	450000,00 	450 00600 	450 00000 fl  MEDIDAI 
~EG2= 
~121=~~1 . 
~Mn 
~11~ 

4159500 4159500 4159500 41 59500 ~1211M 166.300 00 

=11111~ 
~ICE= 1 oco °moo 1~2~ 1.000.000 00 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretaria de Gestão Urbana 
Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão. Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

Formato Mínimo 1 Tabelas de distribuição horária das viagens por modo de transporte 

TABELA 02- VIAGENS GERADAS PELO EMPREENDIMENTO) RETORNO A RESIDÊNCIA 

HORA 
	

CARRO 	ÔNIBUS 
	

AP 
	

BICICLETA 	TOTAL 

6:00 às 7:00 
HORA CARRO 	I ÔNIBUS A PÊ BICICLETA TOTAL 

6:00 às 7:00 

7:00 às 8:00 

8:00 às 9:00 

9:00 às 10:00 

10:00 às 11:00 

11:00 às 12:00 

12.00 às 13.00 

13:00 ils 14:00 

14:00 is 1500 

16:00 às 16:00 

16:00 às 17:00 

17:00 às 18:00 
I 

18:001. 19:00 I 

19:00 às 20:00 

20:00 às 21:00 

TOTAL 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
SCS Quadra 6- Bloco A - Lotes13/14 CEP: 70036-918 - Brasília - DF 

Tel. (61) 3214-4089/4095 
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TABELA 01- VIAGENS GERADAS PELO EMPREENDIMENTO ¡SAIDA DA RESIDÊNCIA 

7:00 is 8:00 

8:00 às 9:00 

9:00 às 10:00 

10:00 às 11:00 

11:00 às 12:00 

12:00 às 13:00 

13:00 ás 14:00 

14:00 às 15:00 

15:00 às 16:00 

16:00 às 17:00 

17:00 às 18:00 

19:00 às 20:00 

20:001* 21.00 

Após às 229109 

TOTAL 

18:00 às 19:00 

o 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretaria de Gestão Urbana 
Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

Formato Mínimo Tabela de Espécies Vegetais 

ççt.) 

N Nome cianato° Nom* vulgar DAP H (m) DC irn) (Moem 

1 Eugenia unifica paiegueira 9,9,10;1214 5 6 	JNativa 
2 Mona 
3 Does Cacem ataca-bambu 12,15;15 4.5 2 Exótica 
4 Eugenia uNflora ~eira 16 6 6 Nativa 
5 Terrinalia catappa amendoeira 8 45 4 Exótica 
6 leschaedurn hirtum borrachudo 11 6.5 2 Nativa 
7 Campa giazool embautia 215 8 6 Nativa 
8 °Peter bevigatum gemera 14 6,5 4 Nativa 
9 Celebre bievgiaium ?Moleira 29 6.5 5 Nativa 
10 Trerre recrantna crIndil8va 10 6.5 6 Nativa 
li Temina/a catappa amendoeira 5.6:10 6.5 6 Exótica 
12 Santa anula cassiesamesa 7 6 3 Exótica 
13 Mangá lera Indica mangueira 4:4.6 5 2 Exótica 
14 Campa giaz iout ernbauba 7 5 4 Nabva 
15 °ampla glaz bui ernbauea 23 9 3 Nativa 
16 Carnuda (iambo. embata 25,28 9 3 

3 
Nativa 
Nativa 17 Cec roça 02 icem embaúba 15 9 

:18 Campa gbuoui embaúba 15 8 4 Nativa 
19 Ceicropla glazioué embaúba 27 5 2 Nativa 
20 Traria micrantha crindhea 32 9 4 Nativa 
21 Pachira aquatica munguba 52,12 6 6 Exótica 
22 Dypás lancem ataca-bambu 6.9,11.11,12 6 3 Exótica 
23 Pot:teta cairelo tio 40 7.5 7 

4 
)(abra 
Exótica 24 hbrus Ngra amoreira 10,12:25 5 

2$ Punica granatum roma 6 6 6 6 4 4 Exótica 
26 Pachira aquatica rrunguba 44 7 6 Exótica 
27 Partira aquatica rrunguba 36 7 6 	._. 

3 
6 	/Exótica 

freigraci 

Exótica 
28 Pana aguatica 91-8394•58  36 7 
29 Annona ~cata ramada 6.6.6 5 
30 Pensa ~cana abacateiro 7 3 2 Exótica 
31 Paha aquatioa ~guta sia 9 8 Exótica 
32 Caacaersagania pucherrima barba de barata 6 4 3 Exótica 
33 Cascatealpenia 'lucharia baba de batata 6 3.5 3 Exótica 
34 Tem-inala °etapa alrer1008 ra 5,44 11 10 

1 
Exótica 
latia 35 'Bictes canoa lgo 5 2 

36 Craraena marginam dragena-de-madagacar 10 3,5 1 Exótica 
37 Pseueuderantteenurn canuthesil pseudelintecno 5.6 3.5 2 Exótica 

Cracaena min inata dragena-diemadagascat 48 35 1 Exótica 
39 Cachline termineis corddiline 5 3 1 	'Exótica 

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

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Informação SEI-GDF - SEGETH/COINST/DIURB  

   Eu, Renata Vasconcelos Barreto, servidora do Ins tuto Brasilia Ambiental - IBRAM
(matricula nº 264.655-2) e membro da CPA/EIV, informo que par cipei das reuniões e trata vas
referentes ao Termo de Referência para Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança de empreendimento
localizado na Rua Copaíba Lote nº 9, Águas Claras - RA XX tendo como interessado a NW
Empreendimentos Imobiliárias S/A, portanto como membro da CPA/EIV solicito a inclusão desta
assinatura digital no TR 02/2017 (2306872).

Documento assinado eletronicamente por RENATA DE VASCONCELOS BARRETO -
Matr.0264655-2, Analista de Atividades do Meio Ambiente, em 15/09/2017, às 10:36,
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= 2307200 código CRC= DA4699A6.

"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

3214-4095
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Memorando SEI-GDF n.º 27/2017 - SEGETH/COINST/DIURB Brasília-DF, 15 de setembro de 2017

PARA: SUGEST/SEGETH

À COINST,

Visando orientar a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV de
empreendimento localizado à Rua Copaíba lote nº 9, na Região Administra va de Águas Claras – RA
XX do Distrito Federal, segue o Termo de Referência elaborado pela Comissão Permanente de análise
do EIV – CPA/EIV. Sugerimos que este expediente seja enviado a NW Empreendimentos Imobiliários
S/A para conhecimento do TR 02/2017 (2306872). Cien ficamos ainda que a informação 2307200 faz
parte do TR 02/2017. 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES -
Matr.0126973-9, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão, em 19/09/2017, às
15:01, 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= 2314047 código CRC= B5FDF187.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 2314047
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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 Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST/COINST Brasília-DF, 19 de setembro de 2017

 

À SUGEST,

 

Para consideração superior e encaminhamento do Termo de Referência 02/2017
assinado, composto pelos documentos SEI 2306872 e 2307200, ao interessado do processo referente
ao empreendimento sito à Rua Copaíba, Lote 9, Águas Claras - RA XX.

 

BRUNO ÁVILA EÇA DE MATOS

Coordenador

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO AVILA ECA DE MATOS - Matr. 0270527-3,
Coordenador(a) de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle, em 19/09/2017, 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= 2377119 código CRC= 14B52667.

"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

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST Brasília-DF, 03 de outubro de 2017

 

Res tua-se à COINST/SUGEST, solicitando informar o endereço da empresa NW
Empreendimentos Imobiliários S/A, para encaminhamento de correspondência, conforme solicitado
pela Diretoria de Instrumentos Urbanís cos e de Gestão dessa unidade, por meio do
Memorando 2314047, haja vista que não foi possível iden ficar neste Processo SEI-GDF 00390-
00006917/2017-18 o endereço da referida empresa.

Cabe ressaltar que consta do registro de autuação deste processo como interessado a
MKZ Arquitetura e como proprietária do imóvel Lote 9 da Rua Copaíba a NW Empreendimentos
Imobiliários S/A.

 

MANOEL BRANDÃO BARROS

Assessor Especial

Documento assinado eletronicamente por MANOEL BRANDAO BARROS - Matr.0262334-X,
Assessor(a) Especial, em 03/10/2017, às 11:50, 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= 2592982 código CRC= 48738CFF.
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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 Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST/COINST Brasília-DF, 03 de outubro de 2017

 

À DIURB,

 

Para complementação de informações em atendimento ao despacho da SUGEST
(2592982).

 

BRUNO ÁVILA EÇA DE MATOS

Coordenador da COINST

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO AVILA ECA DE MATOS - Matr. 0270527-3,
Coordenador(a) de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle, em 03/10/2017, às
12:50, 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= 2594951 código CRC= D33DB8CA.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Informação SEI-GDF - SEGETH/COINST/DIURB  

   A COINST.

  Sr. Coordenador,

 

Em atenção ao despacho da Coinst (2594951), como reposta ao despacho da Sugest
(2592982), conforme autuado neste Processo SEI-GDF 00390-00006917/2017-18, sob documento
(1272249), folha SEI n.° 138 (equivalente à folha n.° 670 do processo sico scanneado), informamos
que o atual interessado do processo supramencionado é a empresa NW Empreendimentos Imobiliarios
S/A, situada no Setor Hoteleiro Norte – SHN, Quadra 02, Bloco A, Edi cio Manha an Plaza, Sobreloja,
Salas 03 a 15 – Asa Norte, CEP 70.702-900.

Documento assinado eletronicamente por DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES -
Matr.0126973-9, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão, em 25/10/2017, às
10:09, 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= 2611014 código CRC= 5678C149.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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05/10/2017 	 Agenci@Net  - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA 

LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO 

NOME OU RAZÃO socai. 
NW EMPREENDIMENTOS IMOBILUkRIOS S.A 

PFPCNPJ 

1107350730001  85 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 
5H/H 0D2 BL A Li 134 

BAIRRO 

ASA NORTE 
CIDADE 

BRASILIA 
JF 

DF 
CEP 

70702900 
YeuesoNE 
(61)33158717 

ÓRGÃO GERADOR 

075 
INOME ORGÃO GERADOR 

015-SECRETARIA DE GESTAO DO TERRITORIO HABITACAO 
c00100 DA RECEITA 

3577 
NOME DA RECEITA 

3517- TAXA-EMISSAO TERMO REFERENCIA EIV-SEDHAB 
ia LANÇAMENTO 
0000030212 

is GUIA LANÇAMENTO 
05/10/2017-075-0000010 

Ne CONSOLIDADO 
0090706679 

`JATA DO COMANDO 
05110/2017 

DATA DA IAVRATURA 
05/10/2017 

PERIODO (MÊS/ANO) 
10/2017 A 10/2017 

QUANTIDADE DE COTAS 
1 

Ne DO PROCESSO 
00390-006917/2017 

NE DA ORIGEM 
006917/2017.TX 

DATA DA CIÊNCIA 

05110/2017 
3UANTIDADE DE DIAS PARA IMPUGNAÇÃO 

1 
DATA DA CONSTITUIÇÃO 

06/10/2017 
CONSTITUIÇÃO DEE 

Não 

RELAÇÃO DE COTAS 
COTA DATA DE VENC. 1AL. PRINCIPAL VAL MULTA VAL. JUROS VAL. TOTAL SIT. VAL P/ PAG. ATÉ 

00 11/10/2017 267,57 0,00 0,00 267,57 00 11/10/2017 

1 i5611001011121 675700091118 01i0191C18  16791001r/513  1 

i
GOVERNO DO DISTRITO FEDERA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

-."."-- FAZENDA 
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 

3̀1 
 CF/DF 02 CISMO DA RECEITA 

3577 
03 COTNREFERENCIA 
002017 

.4 DATA DO VENCIMENTO 
11/10/2017 

SEXERCICIO 

2017  
06 INSCRIÇÃO 7 PLACA 

IS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 
TAXA.EMISSA0 TERMO REFERENCIA EIV-SEDHAB 

II NE DO PROCIAINNOT 
0000030212 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 
NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 9A 

O CPF/CAPJ 

10735073000165 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 
SH/N CID 2 BL A LJ 134 

O UNIDADE ADMINISTRATIVA 
0009 

BAIRRO CIDADE 
BRASILIA 

JF 
BRASILIA 

CEP I RESERVADO Á IMF 

81 
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO 

CPF/CNPJ: 10735073000185 
VALOR ORIGINAL DA COTA: 267,57 
PERIODO: 1012017 A 10/2017 
ORIGEM DO DEBITO: 006917/2017-TX 
TAXA PARA A EMISSÃO DO TERMO DE REFERENCIA PARA A ELABORAÇÃO DO EIV 

2 RESERVADO 

90706679 
3 PRI4CIPAI. 

267,57 
4 MULTA 

0 
JURO DE MORA 

0 
OUTROS 

O 
7 VALOR TOTAL 

267,57 

856100000020 675700091118 017000090708 667900739653 

iiiiiii ii ii III Iru II II iiu ii II II I 

1 

1 1 II 
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O Consultas - Emissão de comprovantes 
A33D111603431966033 

11/10/2017 16:22:17 

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
11/10/2017 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 16.22.18 
3307303307 	SEGUNDA VIA 	 0032 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

CLIENTE: M4 EMPREENDIMENTOS IMOBIL 
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 	5.726-6 

Convenio 	GDF CONTA ARRECADACAO 
Codigo de Barras 85610000002-0 67570009111-8 

01700009070-8 66790073965-3 
Data do pagamento 11/10/2017 
Valor Total 267,57 

DOCUMENTO: 	101101 
AUTENTICACAOSISBB: 4.067.703.731.BAE.A92 

Transação efetuada com sucesso por: J8954013 LEANDRO MARQUES DE OLIVEIRA. 

~D.4 
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13/10/2017 Agenci@Net - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Extranet/Sislanca#/DetalharLancamento 1/1

Detalhar Débito

№ do Lançamento
0000030212
Órgão Gerador
075 - SECRETARIA DE GESTAO DO TERRITORIO HABIT
Código de Receita
3577 - TAXA-EMISSAO TERMO REFERENCIA EIV-SEDHAB
CPF / CNPJ
10.735.073/0001-85
Situação
01 - PAGO

Nome
Nw Empreendimentos Imobiliarios S.a
Endereço
SH/N QD 2 BL A - LJ 134
Bairro
ASA NORTE
Cidade
BRASILIA
UF
DF
CEP
70702-900

Período
10/2017 a 10/2017
№ do Processo
00390-006917/2017
Data Lavratura
05/10/2017
Data da Ciência
05/10/2017
Data da Constituição
06/10/2017
Valor Principal
R$267,57

Data do Comando
05/10/2017
Origem do Débito
006917/2017-TX
Data Vencimento
11/10/2017
Qtd. Dias Impugnação
1
Qtd. Cotas
1
Definitiva
Não

Motivo
Data: 05/10/2017 Usuario: 84745223315 IP: 172.16.200.40  
TAXA PARA A EMISSÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO EIV  

Exibir Pagamentos  Exibir Histórico Voltar
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Despacho SEI-GDF  SEGETH/COINST/DIURB Brasília-DF, 24 de outubro de 2017

A COINST.

Sr. Coordenador,

 

Reiterando o teor da Informação da DIURB/COINST (2611014), elaborado em resposta
ao Despacho  COINST (2594951), e em resposta ao Despacho SUGEST (2592982), conforme autuado
neste Processo SEI-GDF 00390-00006917/2017-18, sob documento (1272249), folha SEI n.° 138
(equivalente à folha n.° 670 do processo sico scanneado), informamos que o atual interessado do
processo supramencionado é a empresa NW Empreendimentos Imobiliários S/A, situada no Setor
Hoteleiro Norte – SHN, Quadra 02, Bloco A, Edi cio Manha an Plaza, Sobreloja, Salas 03 a 15 – Asa
Norte, CEP 70.702-900.

Entretanto, para conhecimento, informamos que o Termo de Referência/TR para a
elaboração do Estudo, objeto da solicitação de endereço acima mencionada foi entregue em mãos ao
Procurador conforme o seguinte arquivo: (2940532). Ademais a taxa referente à analise da minuta do
TR pelos integrantes da CPA/EIV foi recolhido como disposto nos seguintes links: (2773988
e 2774101).

Isto posto, encaminhamos os autos à essa COINST/SUGEST para conhecimento e
providências.

Documento assinado eletronicamente por DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES -
Matr.0126973-9, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão, em 24/10/2017, às
15:33, 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= 2950408 código CRC= F63680E8.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 2950408
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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 Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Despacho SEI-GDF  SEGETH/SUGEST/COINST Brasília-DF, 09 de novembro de 2017

 

À DIURB,

 

Confirmo ciência da notificação do interessado e restituo os autos.

 

BRUNO ÁVILA EÇA DE MATOS

Coordenador da COINST

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO AVILA ECA DE MATOS - Matr. 0270527-3,
Coordenador(a) de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle, em 09/11/2017, às
14:12, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 3254079 código CRC= 2F890A09.

"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 Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Relatório SEI-GDF n.º 3/2017 - SEGETH/COINST/DIURB Brasília-DF, 16 de novembro de 2017

1. DADOS GERAIS DA VISTORIA

Local Rua Copaíba Lote 09 – Águas Claras (RA - XX)

Interessado NW Empreendimentos Imobiliários S/A.

Processo/SEI 00390-00006917/2017-18

Data da vistoria 08/11/2017

 

2. PARTICIPANTES

Nome Órgão

1 Norma Geraldi Hidalgo Dixo CAESB

2 Katianne Marry Ferreira Barbosa SEGETH

3 Gustavo Silva Larangeira SEGETH

 

3. VISTORIA

 

Em 08/11/2017 foi realizada vistoria, com a presença dos membros da comissão citados no item 2, na
área de empreendimento localizado no Lote 09 da Rua Copaíba Região Administra va de Águas
Claras. Trata-se de projeto para empreendimento misto – habitação mul familiar e comércio com área
de construção de 69.110,58 m².
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Figura 1 – Localização do empreendimento. Fonte: Siturb.

 

  Uma vez que foi emi do o Termo de Referência 02/2017 em 12 de setembro de 2017, a vistoria teve
o intuito de balizar futuras análises a serem feitas quando do recebimento do Estudo. Foram
observados os seguintes pontos:

3.1. Proximidade com a linha do metrô;

Conforme observado em campo e nas figuras 2 e 3, deve-se ter atenção em relação a construção do
empreendimento e a linha do metrô devido a proximidade.

Figura 2 – Linha do Metrô, tubulação de água da CAESB e lateral do lote 09.
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Figura 3 – Relação entre o empreendimento e a linha do metrô. Fonte Geoportal.

 

 

3.2. Solução de transito para a área;

Devido a quan dade de a vidades na vizinhança imediata do empreendimento (faculdades, bares,
comércios diversos e empreendimento residencial de grande porte), conforme pode-se observar na
figura 4. Verificar, quando da entrega do estudo, se as soluções de trânsito propostas atendem de
forma satisfatório a região.

Figura 4 - O empreendimento e seu entorno

 

3.3. Rede de alta tensão.

Outro ponto a ser levado em consideração quando do recebimento do EIV é a u lização da área
pública e faixa de domínio da rede alta tensão como estacionamento, como pode ser observado nas
figuras 3, 5 e 6.

Relatório 3 (3372096)         SEI 00390-00006917/2017-18 / pg. 298



Figura 5 – Estacionamento em área pública

 

Figura 6 – Estacionamento sob a torre de alta tensão

 

 

Este é o relatório.

Brasília, 08 de novembro de 2017

 

Norma Geraldi Hidalgo Dixo

Membro Suplente – CPA/EIV

CAESB

Katianne Marry Ferreira Barbosa

Assessora – CPA/EIV

SEGETH

Gustavo Silva Larangeira

Assessor – CPA/EIV

SEGETH
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Documento assinado eletronicamente por Katianne Marry Ferreira Barbosa - Matr. 271303-9,
Assessor(a), em 17/11/2017, às 11:24, 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.

Documento assinado eletronicamente por NORMA GERALDI HIDALGO DIXO, Usuário Externo,
em 17/11/2017, às 15:53, 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 GUSTAVO SILVA LARANGEIRA - Matr.0267817-9,
Assessor(a), em 20/11/2017, às 09:34, 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= 3372096 código CRC= 86711BC3.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 3372096
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
	 -- Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Subsecretatia de Gestão Urbana 

OFÍCIO N°52Ctre 042/2017 —GAB/SUGEST 

Brasília, 	de julho de 2017. 

Senhor Diretor-Geral, 

Em cumprimento ao estatuído no art. 25 da Lei n° 5.022, de 04 de fevereiro de 2013, 

que dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — EIV e em virtude da constituição da 

Comissão Permanente de Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — CAP/EIV pelo Decreto n' 

36.901, de 23 de novembro de 2015, encaminho com vistas aos representantes desse Departamento 

junto à CPA/EIV, Waldemar Duarte de Carvalho e Juliana Soares das Neves, mídia contendo a minuta 

do Termo de Referência proposto para elaboração do EIV do empreendimento localizado no Lote 09 da 

Rua Copaíba da Região Administrativa de Águas Claras— RA XX, para apreciação e contribuição por parte 

dos servidores do DER-DF. 

O processo físico que trata da elaboração e aprovação do EIV do referido 

empreendimento se encontra disponível para consulta na Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de 

Gestão — DIURB/COINST desta Subsecretaria. 

A mesma DIURB/COINST está à disposição para prestar maiores esclarecimentos a 

respeito desta matéria por intermédio dos telefones 3214-4095/3214-4089. 

, 	Atenciosa mente, 
ft 	_ 

CIA 	IA VARIZO CAVALCANTE 
tg 

Subsecretária de Gestão Urbana  

Sr. 

HENRIQUE HENRIQUE LUDOVICE 

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal — DER-DF 

SAM Bloco C — Ed. Sede do DER-DF.  

c, 1 
Brasília — DF 

CEP 70.620-030 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 - Brasilia - DF 
Fone(s): (61) 3214-4105 e 3214-4109 - Fax (61) 3214-4106 IvIBB/n)bb 

Brasília - Patrimônio da Humanidade 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Memorando SEI-GDF n.º 8/2018 - SEGETH/COINST/DIURB Brasília-DF, 14 de maio de 2018

Referência:   Processo SEI nº 00390-00006917/2017-18

Interessado: NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

Assunto:     Solicitação de preenchimento de ficha de Polo Gerador de Viagens - PGV e considerações
sobre a alteração de cota de soleira do empreendimento.

                
Ao Gabinete da SUGEST,

 

No intuito de dar con nuidade aos procedimentos que envolvem o Estudo Prévio de
Impacto de Vizinhança – EIV do empreendimento denominado POE 668, localizado na Rua Copaíba,
Lote 09, Águas Claras - RA XX, objeto do processo SEI nº 00390-00006917/2017-18, trata o presente
de solicitação para esclarecimentos rela vos à aprovação do projeto arquitetônico tendo em vista o
disposto no Artigo 2, §1º, da Lei nº 5.022/2013: 

“ A realização de EIV não pode ser aplicada para autorizar a implantação de
empreendimentos e atividades em discordância com as normas urbanísticas.”.

A Lei nº 5.632 de 17 de março de 2016,  em que é tratado o polo atra vo de trânsito,
determina em seu Artigo 5º que, dentre outras, é competência da CPA/EIV:

“I - a análise a que se refere o art. 4º, I e
I I , quando o polo gerador de viagens é
enquadrado na exigência de EIV, caso em
que o Atestado de Viabilidade, previsto em
legislação própria, subs tui o Termo de
Anuência de que trata o § 1º do mesmo
artigo; ”

[ Grifos acrescidos]

O art. 4º inciso I refere-se a caracterís cas constantes do projeto arquitetônico sujeito
à análise de PGV e, portanto, de EIV:

Art. 4º Compete aos órgãos de trânsito, no
âmbito de suas atribuições, para fins de
emissão do Termo de Anuência em
relação ao projeto do polo gerador de
viagens, analisar exclusivamente:

I – as caracterís cas, a localização e o
dimensionamento dos disposi vos de
acesso de veículos e pedestres, incluídas
as respec vas áreas de acumulação e
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acomodação, e das áreas de embarque e
desembarque de passageiros e de carga e
descarga de mercadorias;

II – a quan dade de vagas previstas para
o empreendimento, respeitadas as
disposições do código de obras e
edificações do Distrito Federal ou
legislação que o suceder.

[ Grifos acrescidos]

Uma vez que a análise do empreendimento como PGV será feita no âmbito da CPA/EIV,
faz-se necessário que seja enviada à Comissão ficha preenchida de PGV para con nuidade da análise,
conforme determinado no Decreto nº 38.393/2017, pelo qual foi regulamentada a Lei nº 5.632/2016:

Art. 8º Cabe ao órgão responsável pelo
licenciamento de obras e edificações
suscitar ao órgão de trânsito com
circunscrição sobre as vias confrontantes
ao empreendimento enquadrado como
polo gerador de viagens a análise dos
parâmetros definidos na Lei e neste
Decreto.

§ 1º O órgão responsável pelo
licenciamento de obras e edificações deve
encaminhar aos órgãos de trânsito as
informações necessárias à análise,
acompanhadas da documentação
pertinente à análise.

[ Grifos acrescidos]

Também foi verificado que está em andamento um pedido de revisão das cotas de
soleira fornecidas originalmente para o empreendimento. Ocorre que as cotas propostas pela
DICAT/COSIT/UNTEC e direcionadas para a DICAD/COGEST/SUGEST para manifestação, são diferentes
daquelas que constam no projeto arquitetônico quando do envio do mesmo para análise do EIV. Além
disso, foi observado que o projeto não teve anuência prévia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal - CBMDF.

  Diante do exposto, necessário encaminhar o presente à CAP/SEGETH para:

1. Preencher a ficha de PGV e encaminhar à DIURB/COINST/SUGEST para análise da CPA/EIV;

2. Informar se a alteração da cota de soleira resultará na apresentação de novos projetos a fim de
atender os parâmetros urbanísticos, tais como número mínimo de vagas;

3. Informar se a análise do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, pode ensejar
em alterações no projeto apresentado, principalmente no que diz respeito aos acessos e à área
do empreendimento.

Solicitamos ainda que o interessado seja informado que a análise do EIV ficará
sobrestada até que sejam dirimidas as questões elencadas e até que seja paga a taxa de análise do
EIV conforme determinado no Artigo n° 44 da Lei nº 5.022/2013.

Sugerimos que o presente memorando e a minuta de Carta ao interessado (inserida a
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seguir) sejam subme dos ao exame deste Gabinete da SUGEST, e após as devidas considerações,
solicitamos medidas próprias para que a Carta seja enviada, além do encaminhamento dos autos à
CAP/SEGETH.

 

 

CARTA Nº              /2018 – SEGETH/SUGEST

Brasília,      de abril de 2018.

À

NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

SHN, Quadra 02, Bloco A, Edifício Manhattan Plaza, Sobreloja, Salas 03 a 15

Fone: (61) 3315-8717 

CEP: 70.702-900 - Brasília / DF.

 

 

Em consulta ao processo SEI nº 00390-00006917/2017-18 foi observado pela equipe
técnica desta SUGEST e pelo corpo técnico da Comissão Permanente de Análise do EIV – CPA/EIV que
alguns itens devem ser esclarecidos para a con nuidade da análise do EIV referente ao
empreendimento denominado POE 668, localizado na Rua Copaíba, Lote 09 de Águas Claras - RA XX.

Conforme consta dos autos do Processo Físico nº 300.000.439/2011, foi solicitada a
revisão da cota de soleira para o empreendimento, o que pode ensejar em alterações no projeto
apresentado.

Uma vez que a análise do empreendimento como Polo Gerador de Viagens se dará no
âmbito da CPA/EIV e na Lei nº 5.632, de 17 de março de 2016 que dispõe sobre polo atra vo de
trânsito tem disposto em seu Ar go 6º, §6º que “Fica dispensado do pagamento da Contrapar da o
empreendedor de polo gerador de viagens enquadrado na exigência de EIV, man da a exigência de
execução de eventuais medidas mi gatórias e compensatórias relacionadas a impacto no trânsito e as
demais exigências contidas em legislação específica.”, não é facultado ao interessado o pagamento da
contrapar da de mobilidade urbana em detrimento das medidas mi gadoras a serem estabelecidas
pelo EIV.

Maiores informações sobre as questões que envolvem as análises de PGV serão
esclarecidas no momento de análise do EIV.

Para que seja dada con nuidade a análise do EIV apresentado deve ser paga a taxa de
análise do Estudo, conforme determinado no art. 44 da Lei nº 5.022/2013.

Portanto, a análise do EIV ficará SOBRESTADA até que sejam dirimidas as questões
referentes ao pagamento da taxa de análise e a definição da cota de soleira a ser u lizada pelo
empreendimento.

Em caso de dúvidas ou para maiores informações, estamos à disposição no e-mail:
diurb@segeth.df.gov.br, ou ainda pelos telefones (61) 3214-4089 e (61) 3214-4095.

 

Atenciosamente,

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária
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À consideração superior,

Deleon Araujo Costa Gonçalves

Diretor

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Documento assinado eletronicamente por DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES -
Matr.0126973-9, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão, em 16/05/2018, às
10:52, 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= 8034137 código CRC= 634E99D0.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Subsecretaria de Gestão Urbana

Carta SEI-GDF n.º 12/2018 - SEGETH/SUGEST Brasília-DF, 16 de maio de 2018

À

NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

SHN, Quadra 02, Bloco A, Edifício Manhattan Plaza, Sobreloja, Salas 03 a 15

Fone: (61) 3315-8717 

CEP: 70.702-900 - Brasília / DF.

 

 

Prezados Senhores,

Em consulta ao Processo SEI nº 00390-00006917/2017-18 foi observado pela equipe
técnica desta Subsecretaria de Gestão Urbana - SUGEST e pelo corpo técnico da Comissão Permanente
de Análise do EIV – CPA/EIV que alguns itens devem ser esclarecidos para a con nuidade da análise
do EIV referente ao empreendimento denominado POE 668, localizado na Rua Copaíba, Lote 09, em
Águas Claras - RA XX.

Conforme consta dos autos do Processo Físico nº 300.000.439/2011, foi solicitada a
revisão da cota de soleira para o empreendimento, o que pode ensejar em alterações no projeto
apresentado.

Uma vez que a análise do empreendimento como Polo Gerador de Viagens se dará no
âmbito da CPA/EIV e na Lei nº 5.632, de 17 de março de 2016, que dispõe sobre polo atra vo de
trânsito, tem disposto em seu Ar go 6º, §6º que “Fica dispensado do pagamento da Contrapar da o
empreendedor de polo gerador de viagens enquadrado na exigência de EIV, man da a exigência de
execução de eventuais medidas mitigatórias e compensatórias relacionadas a impacto no trânsito e as
demais exigências con das em legislação específica.”, não é facultado ao interessado o pagamento
da contrapartida de mobilidade urbana em detrimento das medidas mitigadoras a serem estabelecidas
pelo EIV.

Maiores informações sobre as questões que envolvem as análises de PGV serão
esclarecidas no momento de análise do EIV.

Para que seja dada con nuidade a análise do EIV apresentado deve ser paga a taxa de
análise do Estudo, conforme determinado no art. 44 da Lei nº 5.022/2013.

Portanto, a análise do EIV ficará SOBRESTADA até que sejam dirimidas as questões
referentes ao pagamento da taxa de análise e a definição da cota de soleira a ser u lizada pelo
empreendimento.

Em caso de dúvidas ou para maiores informações, estamos à disposição no e-
mail: diurb@segeth.df.gov.br, ou ainda pelos telefones (61) 3214-4089 e (61) 3214-4095.
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Atenciosamente,

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE - Matr.0104882-1,
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 17/05/2018, 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.

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= 8143488 código CRC= 35760C36.
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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, 16 de maio de 2018

 

À Central de Aprovação de Projetos - CAP/SEGETH, solicitando o obséquio de
conhecer o teor do Memorando SEI-GDF n.º 8/2018 - SEGETH/COINST/DIURB (8034137)  da Diretoria
de Instrumentos Urbanís cos e de Gestão - DIURB da Coordenação de Instrumentos de Apoio a
Gestão, Auditoria e Controle - COINST desta Subsecretaria, bem como manifestar-se na forma
requerida naquele mesmo Memorando, no que se refere às atribuições dessa unidade.

 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE - Matr.0104882-1,
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 17/05/2018, às 17:05, 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= 8144164 código CRC= B1D98BCE.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

 

Central de Aprovação de Projetos

Despacho SEI-GDF  SEGETH/CAP Brasília-DF, 18 de maio de 2018

De ordem.

À COARQ, com vistas à Diretoria da Área I, para ciência das solicitações constantes
no Memorando SEI-GDF n.º 8/2018 - SEGETH/COINST/DIURB e providências  que julgar decorrentes.

 

Atenciosamente,

Wander Teixeira Júnior

Assessor Especial

 

Documento assinado eletronicamente por WANDER TEIXEIRA JUNIOR - Matr.0272616-5,
Assessor(a) Especial, em 18/05/2018, às 08:46, 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.

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= 8236311 código CRC= F6826F9F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Despacho SEI-GDF  SEGETH/COINST/DIURB Brasília-DF, 12 de julho de 2018

             À COINST,

 

Foi enviada, para conhecimento desta DIURB, carta nº 333/2018 (9751632), referente
ao empreendimento denominado POE 668 localizado na Rua Copaíba Lote 09, Águas Claras - RA XX. O 
citado documento encaminha Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV , solicita que seja emi da taxa de
análise do Estudo e que seja dado acesso ao SEI, como usuário externo, para Verena Felipe Mello -
CREA/DF - 16.460/D. 

Conforme informado no Memorando 8 (8034137), recebido pelo interessado em
24/05/2018, foram feitas as seguintes solicitações a CAP/SEGETH:

"1. Preencher a ficha de PGV e encaminhar à DIURB/COINST/SUGEST para
análise da CPA/EIV;

2. Informar se a alteração da cota de soleira resultará na apresentação de
novos projetos a fim de atender os parâmetros urbanís cos, tais como
número mínimo de vagas;

3. Informar se a análise do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal -
CBMDF, pode ensejar em alterações no projeto apresentado,
principalmente no que diz respeito aos acessos e à área do
empreendimento."

O citado memorando ainda informa que "a análise do EIV ficará sobrestada até que
sejam dirimidas as questões elencadas e até que seja paga a taxa de análise do EIV conforme
determinado no Ar go n° 44 da Lei nº 5.022/2013.". Portanto, assim que forem respondidas as
questões dirigidas à CAP, será gerada a referida taxa para que seja dada con nuidade a análise do
Estudo apresentado.

Informamos que, conforme solicitação (9751632), foi disponibilizado acesso ao
processo para Verena Felipe Mello - CREA/DF - 16.460/D

À consideração superior,

 

Maria Helena Fróz Gomes

Assessora

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão - DIURB

 

Gustavo Silva Larangeira

Assessor

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão - DIURB
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À Sugest,

 

Estando de acordo com o encaminhamento sugerido pela Coinst/Diurb, encaminho o
presente, para as providências pertinentes.

 

Moema Pereira Rocha de Sá

Coordenadora

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle - COINST

Documento assinado eletronicamente por MARIA HELENA FROZ GOMES - Matr. 2723344,
Assessor(a), em 16/07/2018, às 12:10, 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.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SILVA LARANGEIRA - Matr.0267817-9,
Assessor(a), em 16/07/2018, 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 MOEMA PEREIRA ROCHA DE SA - Matr. 2723263,
Coordenador(a) de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle, em 16/07/2018, às
12:25, 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= 10156610 código CRC= 748BF656.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Subsecretaria de Gestão Urbana

Carta SEI-GDF n.º 23/2018 - SEGETH/SUGEST Brasília-DF, 25 de julho de 2018

Sra.

VERENA FELIPE MELLO

GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL

SRTVN Ed. Centro Empresarial Norte - Quadra 701 Conjunto C Loja 100

Brasília - DF

Fone: (61) 3327-1777 

CEP: 70.719-903

 

 

Senhora Gerente,

Reportando-me à  Carta nº 333/2018 dessa Empresa, encaminho para o conhecimento
de Vossa Senhoria cópia de inteiro teor do despacho 10156610 exarado em decorrência da mesma
pela Diretoria de Instrumentos Urbanís cos e de Gestão - DIURB da Coordenação de Instrumentos de
Apoio a Gestão, Auditoria e Controle - COINST desta Subsecretaria junto ao Processo SEI nº 00390-
00006917/2017-18, que trata do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV referente ao empreendimento
denominado POE 668, localizado na Rua Copaíba, Lote 09, em Águas Claras - RA XX.

Em caso de dúvidas ou para maiores informações, estamos à disposição no e-
mail: diurb@segeth.df.gov.br, ou ainda pelos telefones (61) 3214-4089 e (61) 3214-4095.

 

Atenciosamente,

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE - Matr.0104882-1,
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 25/07/2018, às 12:28, 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= 10601535 código CRC= F2B9E6C4.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

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

Subsecretaria de Gestão Urbana 

Carta SEI-GDF n.223/2018 - SEGETH/SUGEST 	 Brasília-DF, 25 de julho de 2018 

Sra. 

VERENA FELIPE MELLO 

GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL 

SRTVN Ed. Centro Empresarial Norte - Quadra 701 Conjunto C Loja 100 

Brasília - DF 

Fone: (61) 3327-1777 

CEP: 70.719-903 

Senhora Gerente, 

Reportando-me à Carta n° 333/2018 dessa Empresa, encaminho para o conhecimento de 
Vossa Senhoria cópia de inteiro teor do despacho 10156610 exarado em decorrência da mesma pela 
Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão - DIURB da Coordenação de Instrumentos de Apoio a 
Gestão, Auditoria e Controle - COINST desta Subsecretaria junto ao Processo SEI n° 00390-
00006917/2017-18, que trata do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV referente ao empreendimento 
denominado POE 668, localizado na Rua Copaíba, Lote 09, em Águas Claras - RA XX. 

Em caso de dúvidas ou para maiores informações, estamos à disposição no e-
mail: diurb@segeth.dtgov.br,  ou ainda pelos telefones (61) 3214-4089 e (61) 3214-4095. 

Atenciosamente, 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZ° CAVALCANTE - Matr.0104882-1, 
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 25/07/2018, às 12:28, conforme art. 62  do Decreto n" 
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2  180, 
quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 
http://seldtgov.br/sei/controlador_externo.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 10601535 código CRC= F2B9E6C4. 

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade" 

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 62 andar - Bairro 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 

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão 

Despacho SEI-GDF SEGETH/COINST/DIURB 	 Brasília-DF, 12 de julho de 2018 

À COINST, 

Foi enviada, para conhecimento desta DIURB, carta n2  333/2018 (9751632), referente ao 
empreendimento denominado POE 668 localizado na Rua Copaíba Lote 09, Águas Claras - RA XX. O 
citado documento encaminha Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV , solicita que seja emitida taxa de 
análise do Estudo e que seja dado acesso ao SEI, como usuário externo, para Verena Felipe Mello - 
CREA/DF - 16.460/D. 

Conforme informado no Memorando 8 (8034137), recebido pelo interessado em 
24/05/2018, foram feitas as seguintes solicitações a CAP/SEGETH: 

"1. Preencher a ficha de PGV e encaminhar à DIURB/COINST/SUGEST para 
análise da CPA/EIV; 

2. Informar se a alteração da cota de soleira resultará na apresentação de 
novos projetos afim de atender os parâmetros urbanísticos, tais como número 
mínimo de vagas; 

3. Informar se a análise do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - 
CBMDF, pode ensejar em alterações no projeto apresentado, principalmente no 
que diz respeito aos acessos e à área do empreendimento." 

O citado memorando ainda informa que "a análise do EIV ficará sobrestada  até que sejam 
dirimidas as questões elencadas e até que seja paga a taxa de análise do EIV conforme determinado no 
Artigo n°44 da Lei n° 5.022/2013.". Portanto, assim que forem respondidas as questões dirigidas à CAP, 
será gerada a referida taxa para que seja dada continuidade a análise do Estudo apresentado. 

Informamos que, conforme solicitação (9751632), foi disponibilizado acesso ao 
processo para Verena Felipe Mello - cREA/DF - 16.460/D 

À consideração superior, 

Maria Helena Fr& Gomes 

Assessora 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão - DIURB 

Gustavo Silva Larangeira 

Assessor 

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão - DIURB 

À Sugest, 
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Estando de acordo com o encaminhamento sugerido pela Coinst/Diurb, encaminho o 
presente, para as providências pertinentes. 

Moema Pereira Rocha de Sá 

Coordenadora 

Coordenação de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle - COINST 

Documento assinado eletronicamente por MARIA HELENA FROZ GOMES - Matr. 2723344, 
Assessor(a), em 16/07/2018, às 12:10, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de 
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2  180, quinta-feira, 17 de 
setembro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SILVA LARANGEIRA - Matr.0267817-9, 
Assessor(a), em 16/07/2018, às 12:20, conforme art. 69. do Decreto n° 36.756, de 16 de 
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2  180, quinta-feira, 17 de 
setembro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por MOEMA PEREIRA ROCHA DE SA - Matr. 2723263, 
Coordenador(a) de Instrumentos de Apoio a Gestão, Auditoria e Controle, em 16/07/2018, às 
12:25, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal n2  180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 
http://sei.dtgombr/sei/controlador_externo.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 10156610 código CRC= 748BF656. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão

Informação SEI-GDF - SEGETH/COINST/DIURB  

   Conforme solicitação con da no processo 00390-00003475/2018-21 e Carta nº.
333/2018 (9751632) foi concedido acesso integral a este processo, por 120 dias, para Verena Felipe
Mello em 16/07/2018. O acesso é válido até 13/11/2018 e caso seja necessário a renovação deste
prazo, esta DIURB deve ser comunicada.

 

 

Deleon Araujo Costa Gonçalves

Diretor

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão - DIURB

 

Gustavo Silva Larangeira

Assessor

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão - DIURB

 

 

Documento assinado eletronicamente por DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES -
Matr.0126973-9, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Gestão, em 08/08/2018, às
11:50, 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 GUSTAVO SILVA LARANGEIRA - Matr.0267817-9,
Assessor(a), em 13/08/2018, às 09:17, 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= 10802048 código CRC= DE1737E1.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Coordenação Especial de Arquitetura

Diretoria Área I

Despacho SEI-GDF  SEGETH/CAP/COARQ/DIUM Brasília-DF, 09 de agosto de 2018

À SEGETH/COINST/DIURB,

 

Em resposta ao Despacho SEGETH/COINST/DIURB (documento SEI n° 10156610),
informamos que:

1.    A ficha de PGV será elaborada e posteriormente encaminhada para análise  após o
cumprimento de todas as exigências per nentes aos parâmetros urbanís cos do projeto de
arquitetura, pelo autor do projeto e proprietário.

É necessário que o autor  insira no projeto as cotas de soleira fornecidas após o recurso
de revisão e esclarecer a locação das vagas de moto e bicicletas referentes a área comercial. 

2.    Quanto a cota de soleira, foi solicitada pelo interessado em 05/10/2017 a revisão
desta através do processo n° 300.000.439/2011 (posteriormente conver do no SEI, assumindo o
número 0300-000439/2011, n° interno 491). A solicitação foi acostada aos autos no documento SEI n°
8399711 e respondida por meio da No ficação de Exigência nº1696/2018 (documento SEI n°8660041),
informando a necessidade de readequação do projeto. 

É importante salientar que a cota de soleira, no que tange os parâmetros urbanís cos,
intervém na definição da altura máxima, não podendo afirmar antes da reapresentação do projeto que
o mesmo sofrerá alteração na altura, e que em nada influencia no quan ta vo de vagas, o qual é
contabilizado em função da área computável do empreendimento residencial bem como na tabela de
vagas da Lei Complementar n°090/1998 (PDL de Taguatinga/Águas Claras) para área comercial.

3.    Quanto à consulta prévia ao Corpo de Bombeiros, informamos que a análise se
restringe aos acessos de viaturas internos ao lote, saídas de emergência, locação de GLP e reservas
técnicas de incêndio.

Salienta-se que foi realizada uma consulta prévia à Coordenação de Urbanismo desta
Central de Aprovação, tendo como resposta o Parecer Técnico n°279000373/2016 (acostado a fl.529
do volume 21 do processo sico), o qual autorizava os acessos em área pública. Assim, o processo
será encaminhado oportunamente à DIURB , onde será analisada a revalidação quanto aos acessos.

 

Em suma, a Central de Aprovação de Projetos (CAP) aguarda o cumprimento da
No ficação de Exigências n°1696/2018, emi da em 30 de maio de 2018, a fim de que possa dar
continuidade ao trâmite processual e se reitera a necessidade de celeridade no processo de 

 enquadramento do projeto  em relação ao EIV  e PGV,  instrumentos urbanís cos
indispensáveis à aprovação do projeto.

 

Atenciosamente, 
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JULIANA MAIA SOUSA

Analista – CAP/SEGETH

 Mat. 270.587-8

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA MAIA SOUSA, Assessor(a), em 13/08/2018,
às 09:15, 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.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO AUGUSTO DE NORONHA - Matr.0269920-6,
Técnico(a) de Planejamento e Gestão Urbana e Regional, em 16/08/2018, às 09:59, 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= 11199425 código CRC= 5329256F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Coordenação Especial de Arquitetura

Diretoria Área I

Despacho SEI-GDF  SEGETH/CAP/COARQ/DIUM Brasília-DF, 13 de agosto de 2018

À COAD,

 

Para prosseguimento dos trâmites referentes ao despacho sei nº 11199425  em resposta ao
 Despacho SEI-GDF  SEGETH/CAP/COARQ/DIUM  nº 10156610.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JULIANA MAIA SOUSA, Assessor(a), em 13/08/2018,
às 09:18, 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.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO AUGUSTO DE NORONHA - Matr.0269920-6,
Técnico(a) de Planejamento e Gestão Urbana e Regional, em 16/08/2018, às 09:59, 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= 11279616 código CRC= 8DDF63B6.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Central de Aprovação de Projetos

Coordenação de Atividades Administrativas

Despacho SEI-GDF  SEGETH/CAP/COAD Brasília-DF, 16 de agosto de 2018

À SEGETH/COINST/DIURB,

 

Em atenção ao Despacho (11279616), encaminhamos o referido processo para providências.

 

Liliany Leal

Assessoria CAP/COAD

Documento assinado eletronicamente por LILIANY COSTA LEAL - Matr.1665717-9, Assessor(a),
em 16/08/2018, às 10:06, 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= 11462000 código CRC= 42A42C6A.
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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, 25 de setembro de 2018

À Diretoria de Instrumentos Urbanís cos e de Gestão – Diurb, da Coordenação de
Instrumentos de Apoio à Gestão, Auditoria e Controle - Coinst, solicitando conhecer a
manifestação Da unidade competente da Central de Aprovação de Projetos no Despacho SEI-GDF 
SEGETH/CAP/COARQ/DIUM (11199425), exposta em atenção ao pedido por essa unidade no
Despacho SEI-GDF  SEGETH/COINST/DIURB (10156610).

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE
Subsecretária de Gestão Urbana

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE - Matr.0104882-1,
Subsecretário(a) de Gestão Urbana, em 25/09/2018, às 13:02, 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= 13061495 código CRC= E02C5A9E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação de Política Urbana

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão

Despacho SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB Brasília-DF, 11 de abril de 2019

À SUPLAN com vistas à CAP/SEDUH, para manifestação em relação ao Despacho
SEGETH/COINST/DIURB (10156610) rela vo à solicitações de esclarecimento sobre o processo de
aprovação do empreendimento denominado POE 668 localizado na Rua Copaíba Lote 09, Águas Claras
- RA XX (SEI n° 03000-000439/2011). Após manifestação solicita-se o retorno do processo a essa
DIURB para prosseguimento nos procedimentos do EIV do referido empreendimento.

 

Henrique Soares Rabelo Adriano

Diretor de Instrumentos Urbanísticos e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE SOARES RABELO ADRIANO - Matr.
0274693-X, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão, em 11/04/2019, às
09:15, 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= 20868026 código CRC= 4A9C3AC9.
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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 Política Urbana

Despacho SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN/COPLU Brasília-DF, 15 de abril de 2019

À SUPLAN/SEDUH,

De acordo com o despacho exarado pela DIURB (20868026), encaminhe-se à
CAP/SEDUH, para a manifestação solicitada. Após, retorne o processo para prosseguimento do seu
trâmite na DIURB/COPLU/SUPLAN.

 

Cristiane Siggea Benedetto 
Coordenação de Políticas Urbanas

Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE SIGGEA BENEDETTO - Mat. 0274762-6,
Coordenador(a) de Política Urbana, em 15/04/2019, às 17:15, 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= 21043969 código CRC= 4454D563.
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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 SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 16 de abril de 2019

Res tua-se ao Gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação GAB/SEDUH, solicitando o obséquio de submeter o presente processo à Central de
Aprovação de Projetos - CAP/SEDUH para manifestação quanto ao atendimento das questões
elencadas no Despacho SEGETH/COINST/DIURB (10156610).  Na sequência, solicito o retorno dos
autos a esta Subsecretaria para con nuidade dos trâmites processuais junto à Diretoria
DIURB/COPLU/SUPLAN.

 

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 22/04/2019, às 21:31, 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= 21120236 código CRC= 7A86644E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Gabinete

Despacho SEI-GDF  SEDUH/GAB Brasília-DF, 23 de abril de 2019

À CAP/SEDUH,

 

Encaminho Despacho SEGETH/COINST/DIURB (10156610) rela vo ao  Estudo de
Impacto de Vizinhança - EIV do processo de aprovação do empreendimento denominado POE
668 localizado na Rua Copaíba Lote 09, Águas Claras - RA XX, para análise e conhecimento das
questões elencadas no Despacho SEGETH/COINST/DIURB (10156610).

Atenciosamente,

 

 

Márcia Lima Barbosa
Assessora Especial

GAB/SEDUH

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA LIMA BARBOSA - Matr. 273946-1,
Assessor(a) Especial, em 29/04/2019, às 11:18, 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= 21311564 código CRC= 73171AB4.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Central de Aprovação de Projetos

Despacho SEI-GDF  SEDUH/CAP Brasília-DF, 29 de abril de 2019

À CAP/ULIC.

De ordem, trata-se de documento a respeito do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV
referente ao empreendimento denominado POE 668 localizado na Rua Copaíba Lote 09, Águas
Claras.

Nesse sen do, retorno o presente processo para conhecimento e manifestação das
questões direcionadas à CAP por meio do Memorando SEI-GDF n.º 8/2018 - SEGETH/COINST/DIURB
(8034137).

 

Atenciosamente,

 

Rodrigo de Souza Pereira

Assessor - CAP

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DE SOUZA PEREIRA - Matr.2728257,
Assessor(a), em 29/04/2019, às 15:06, 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= 21603561 código CRC= C7879A1B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Central de Aprovação de Projetos

Unidade de Licenciamento de Obras

Despacho SEI-GDF  SEDUH/CAP/ULIC Brasília-DF, 13 de maio de 2019

Ao assessor Tiago Arcoverde,

Para análise e manifestação, conforme despacho 21603561.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA ALVES DE PAULA - Matr.0158072-8, Chefe
da Unidade de Licenciamento de Obras, em 13/05/2019, às 17:38, 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= 22257310 código CRC= E23C67E5.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Central de Aprovação de Projetos

Despacho SEI-GDF  SEDUH/CAP Brasília-DF, 14 de maio de 2019

À SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB,

Encaminho para conhecimento a Notificação de Exigência n° 10/2019 (22282282) relativo a
consulta prévia do CBMDF, item 3 do Despacho SEI-GDF  SEGETH/COINST/DIURB
n° 10156610.

Ressalta-se, por fim, que o item poderá ocasionar alterações no referido projeto de arquitetura.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO AUGUSTO DE NORONHA - Matr. 091439-8,
Subsecretário(a) da Central de Aprovação de Projetos, em 14/05/2019, às 14:56, 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= 22287961 código CRC= CD74A308.
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N° PROCESSO: 0300-000439/2011 N° CAP: 491
ENDEREÇO: Lote 9 da Rua Copaíba em Águas Claras

X Obra inicial □ Modificação de projeto com decréscimo de área
□ Modificação de projeto com acréscimo de área □ Alteração de atividade
□ Modificação de projeto sem acréscimo de área

REPRESENTANTE □ Proprietário □ Preposto X Autor do Projeto
NOME: MKZ Arquitetura
TELEFONE: 33.276.333

PROJETOS (SITUAÇÃO, LOCAÇÃO E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO/GARAGEM)
FOLHAS N°:

VAGAS RESERVADAS X PCD:  20 vaga X Idoso: 03 vaga X Moto: 55 vaga X Bicicleta: 448 vagas

VAGAS ESPECÍFICAS X Táxi: 01 vaga X CBM-DF:  02 vagas* X EMB/DES:  02 vagas □ CAR/DES: 01 vaga

ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL: ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL:
ÁREA DE GARAGEM:
ÁREA DE CONSTRUÇÃO EXCLUÍDO GARAGEM:

BASE LEGAL PARA ENQUADRAMENTO DO EMPREENDIMENTO COMO POLO GERADOR DE VIAGENS - PGV:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

O estacionamento/Garagem serão explorados comercialmente?
X Não □ Sim 

Existe aprovação, alvará ou habite-se anterior?
X Não □ Sim:

Indicar legislação aplicável:
X Atual □ Outras: Lei Complementar 90/98 - PDL Taguatinga

□ Não X Sim:

45.872,21

-Para o caso de acesso sob linhas de alta tensão – Parecer técnico 279.000.373/2016 – COURB – fl. 529 vol. 21
-Anuência -  Fl. 616 - vol. 25

Acesso ao Lote sob linha de Alta tensão :

17726962, 17727028, 17727090, 17727161, 17727234, 17727299, 17727364, 17727443, 17729082, 17729136, 17729136, 17729212, 17729288, 
17729384, 17729460, 17729526, 17729615, 17729743, 17729809, 17729876, 17729945, 17730086, 17730143, 17730199, 17730237, 17730287, 
17730348, 17730397, 17730482, 17730544, 17730611, 17730665, 17730734, 17730797, 17730854, 17730917, 17730974, 17731015, 17731059, 
17731119, 17731195, 17731241, 17731287, 17731335 e 17731381.

42.316,2070.238,16
24.365,95

* Existe uma exigência do CBMDF para que ser colocado mais 01 (uma) vaga destinada a viatura

COMERCIAL LOJAS 1/50 m2 1.872,52                 37 vagas

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 1/UH ≤ 6 CAPP 496,00                    496 vagas

NÚMERO DE VAGAS 
APRESENTADO

PARÂMETRO PARA 
EXIGÊNCIA DO NÚMERO 

DE VAGAS

QUANTIDADE 
PARÂMETRO

 519 vagas soltas e 417 
vagas presas 

42 vagas voltas

Tiago Arcoverde da Rocha
Matrícula n° 270.565-6

Existe anuência para utilização de área além dos limites do lote (rampas, patamares de acomodação, baias de carga e descarga, vagas, embarque e desembarque, 
etc)? - 

Brasília, 12 de março de 2017.

____________________________________

"I - No caso de edificações para as quais seja exigido número mínimo de vagas de estacionamento e que sejam
destinadas: (...)
b) ao uso misto, com área privativa para h abitação coletiva superior a 50% e no mínimo 300 vagas  de
estacionamento, V1 = NV x 0,001667; (...)"

DECRETO N° 38.393/2017 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

CENTRAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CAP

COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA - COARQ

EMPREENDIMENTO ENQUADRADO COMO POLO GERADOR DE VIAGENS - PGV

533 vagas  563 soltas e 417 presas 

USO ATIVIDADE                                      

TOTAL DE VAGAS

NÚMERO DE 
VAGAS EXIGIDO
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação Especial de Arquitetura

Diretoria Área I

Despacho SEI-GDF  SEDUH/CAP/COARQ/DIUM Brasília-DF, 12 de março de 2019

À Senhora

Mariana Alves de Paula

Coordenadora de de Projetos de Grande Porte

 

Assunto: Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança.

 

Considerando que o projeto atendeu aos parâmetros urbanís cos, encaminho Ficha de
PGV, 19436195, para fins de análise de EIV.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO ARCOVERDE DA ROCHA, Assessor(a), em
13/03/2019, às 15:18, 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= 19438613 código CRC= 86EFC567.

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

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 1º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

3214-4158

0300-000439/2011 Doc. SEI/GDF 19438613
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação Especial de Arquitetura

Diretoria Área I

Despacho SEI-GDF  SEDUH/CAP/COARQ/DIUM Brasília-DF, 13 de março de 2019

Ao Gabinete,

Para encaminhamento à COINST/SUGEST para análise de EIV. Informamos que o projeto
de arquitetura apresentado se enquadra na Lei nº 5022/2013, que os parâmetros urbanís cos foram
sanados e que consta ficha técnica para análise de PGV (19436195).

Documento assinado eletronicamente por MARIANA ALVES DE PAULA - Matr.0158072-8,
Diretor(a) da Diretoria Área I, em 13/03/2019, às 15:35, 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= 19496146 código CRC= DC5E089D.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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0300-000439/2011 Doc. SEI/GDF 19496146
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Central de Aprovação de Projetos

Despacho SEI-GDF  SEDUH/CAP Brasília-DF, 13 de março de 2019

De ordem.

À COINST/SUGEST, para análise quanto ao Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança,
sendo oportuno destacar que os parâmetros urbanís cos foram sanados e consta ficha técnica para
análise do Polo Gerador de Viagens - PGV (19436195).

 

Atenciosamente,

 

Rodrigo de Souza Pereira

Assessor

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DE SOUZA PEREIRA - Matr.2728257,
Assessor(a), em 13/03/2019, às 15:48, 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= 19497502 código CRC= 75D61676.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação Especial de Arquitetura

Diretoria Área I

Despacho SEI-GDF  SEDUH/CAP/COARQ/DIUM Brasília-DF, 13 de março de 2019

Ao analista Tiago Arcoverde,

Para prosseguimento da análise referente aos parâmetros edilícios, visto que os
urbanísticos já foram sanados.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA ALVES DE PAULA - Matr.0158072-8,
Diretor(a) da Diretoria Área I, em 13/03/2019, às 15:39, 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= 19496851 código CRC= 97550C28.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação de Política Urbana

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão

Despacho SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB Brasília-DF, 11 de junho de 2019

Sra. Coordenadora,

O presente processo trata dos procedimentos rela vos ao Estudo de Impacto de
Vizinhança - EIV para empreendimento localizado à Rua Copaíba, lote 09 - Aguas Claras.

Em 14/05/2018, a CPA/EIV solicitou, através do Memorando SEI-GDF n.º 8/2018 -
 SEGETH/COINST/DIURB (8034137), esclarecimentos junto à Central de Aprovação de Projetos -
CAP/SEDUH a respeito de alterações no  projeto arquitetônico apresentado, tendo em vista que "a
realização de EIV não pode ser aplicada para autorizar a implantação de empreendimentos e
a vidades em discordância com as normas urbanís cas" e "que a análise do empreendimento como
Polo Gerador de Viagens se dará no âmbito da CPA/EIV”.

O citado Memorando 8 solicitou à CAP:

i) - o envio da ficha do PGV devidamente preenchida para análise da CPA/EIV;

ii) - informação se as alterações da cota de soleira e análise do CMBDF (ainda não
concluída até o momento) poderiam ensejar mudanças no projeto arquitetônico de maneira a alterar
parâmetros urbanísticos, tais como número de vagas, acessos e área do empreeendimento.

Através do processo que trata da aprovação do projeto de arquitetura nº 0300-
000439/2011, a CAP encaminhou a esta Diretoria a ficha de PGV solicitada, informando por fim, que
os parâmetros urbanísticos foram sanados (23679074).

Assim, tendo em vista que as solicitações feitas pela CPA/EIV através do Memorando 8
foram entregues, o processo de análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deve ser retomado.
Para tanto, é necessário a emissão de taxa de análise do estudo a ser feita pela COLIC/CAP e seu
respectivo pagamento pelo interessado, em atendimento ao § 1º do art. 44 da Lei nº5022/2013.

Deste modo, res tuímos o processo à CAP/SEDUH para procedimentos per nentes à
emissão do boleto da referida taxa de análise de EIV, solicitando o retorno do processo a esta DIURB
tão logo seja anexado o comprovante de pagamento, para prosseguimento do rito de análise. 

 

CRISTIANE GUSMÃO

Analista de Planejamento e Gestão Urbana 
DIURB/COPLU

 
 

À SEDUH/SUPLAN

De acordo com o despacho exarado pela DIURB, encaminhe-se para conhecimento e
providências necessárias.

Cristiane Siggea Benedetto

Coordenadora

Despacho SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB 23679180         SEI 00390-00006917/2017-18 / pg. 340



COPLU/SUPLAN 

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMAO -
Matr.0158358-1, Analista de Planejamento e Gestão Urbana e Regional, em 11/06/2019, às
16:00, 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.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE SIGGEA BENEDETTO - Mat. 0274762-6,
Coordenador(a) de Política Urbana, em 11/06/2019, às 16:36, 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= 23679180 código CRC= 2E532AF3.

"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
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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 SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 11 de junho de 2019

De ordem do Subsecretário da SUPLAN,

Com o intuito de atender a solicitação da SUPLAN/COPLU/DIURB, conforme termos
constantes no Despacho SEI/GDF 23679180, no que diz respeito ao Estudo de Impacto de Vizinhança -
EIV, para empreendimento localizado à Rua Copaíba, lote 09 - Aguas Claras, encaminhe-se à Central
de Aprovação de Projetos/CAP, para as demais providências à cargo dessa unidade.

Ressaltamos ainda que, após comprovação do pagamento, sejam os autos eletrônicos
res tuídos, para que seja dada con nuidade nos procedimentos subsequentes, no âmbito desta
SUPLAN.

 

Eliacy F. Siqueira

Assessora/SUPLAN

Documento assinado eletronicamente por ELIACY FERREIRA DE SIQUEIRA Matr. 0274655-7,
Assessor(a), em 11/06/2019, às 17:03, 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= 23709735 código CRC= 033D21F1.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Central de Aprovação de Projetos

Despacho SEI-GDF  SEDUH/CAP Brasília-DF, 11 de junho de 2019

À ULIC/COLIC.

De ordem, visando o prosseguimento dos trâmites rela vos ao Estudo de Impacto de
Vizinhança para empreendimento situado à Rua Copaíba, Lote 09 - Águas Claras/DF, submeto a
demanda em comento para providências quanto a emissão do boleto da taxa de análise do EIV,
mediante a apresentação do Requerimento de taxas pelo interessado.

Anexado o comprovante de pagamento, retornem-se os autos à Diretoria de
Instrumentos Urbanís cos e de Apoio à Gestão - SUPLAN, conforme exposto no Despacho SEI-GDF 
SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB (23679180).

 

Atenciosamente,

 

Tiago Arcoverde da Rocha

Assessor Especial - CAP

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO ARCOVERDE DA ROCHA, Assessor(a) Especial,
em 12/06/2019, às 11:57, 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= 23712612 código CRC= 864A168C.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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Declaro para os devidos fins legais, que as informações prestadas neste requerimento são verdadeiras. 

Local e Data: 6sg PC-DF, ia,  de  FIM/4.0de  2019 

Assinatura: 

Propr - tário (a) 
(Anexar cópia dos d umentos de identificação) 

REQUERIMENTO PARA EMISSÃO 
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DAR 

%e
t__  (Lei n.°6.138/2018 e Decreto n.°39.272/2018) 

RECEBIDO 
Data:  
Matrícula: 

  

Assinatura: 

   

    

DADOS GERAIS 

Nome do Proprietário:  Mui G-miP aese-m- oleio S i mfrey5 )141q IV 0.5 ia-  (14 • 
CPF/CNPJ: 4 0 . ¡Sr 0-93/0002 - 13S Telefone:  39681, 64(  6'1 
E-mail: E74-0~ .  PASC4 nvib-~k&eAmIAD o etafun't,  i &Iniv- - en,  
Endereço da obra: (3.4.4.5 ratt4 elpg44,‘00A Lei-e- g _ A Cdavta 

Área de construção total da edificação: 9'3. 5-00 . imiti 
N° do processo do imóvel (opcional):  3S0 e  000p 69.1.4_/ 02°1+ —.1 a 

VENHO POR MEIO DESTE, REQUERER: 

1 - TIPO DE SOLICITA CÃO 

Viabilidade legal 

Habilitação de projeto de obra inicial (área total) 

Habilitação de projeto de modificação (área do acréscimo) 
Área de construção entre 70m2  e 300m2  

Área de construção maior do que 300m2  

Licença de Obra (Alvará de Construção ou Licença Especifica) 

Certificação de Conclusão (Carta de Habite-se ou Atestado de Conclusão) 

Retificação de Licença de Obra ou de Atestado de Conclusão 

Certidão de demarcação, verificação de alinhamento e de cota de soleira 

Compensação urbanística - TAR " (área total) 

X Outros: ---r:4 5(4 ois- h J1/4)/3 2.1s e- 

* De acordo com o artigo lida Lei Complementar n2  940, de 12 de janeiro de 2018?  somente o proprietário do imóvel ou o titular 
do direito de construir pode solicitar aplicação da compensação urbanística para a edificação construída em desacordo com a 
legislação urbanística. O pagamento da DAR emitida não corresponde à abertura do processo de aplicação da compensação 
urbanística, tendo em vista a necessidade de cumprimento integral do disposto no artigo 12, da Lei Complementar n° 940, de 12 
de janeiro de 2018. 

2-DECLARAÇÃO 

OBS: Em caso de procurador, anexar procuração pública ou particular com firma reconhecida por autenticidade registrada em 
cartório.  

16/10/2018 
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PROCURAÇÃO 

NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 10.735.073/0001-85, estabelecida no 

SHN — Quadra 02 — Bloco "A" — Loja 134 — Asa Norte - Brasília-DF, neste ato 

representada por seu Administrador, PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, 

brasileiro, casado, empresário, portador da Cl N° 145.071-SSP/DF e inscrito no 

CPF/MF sob n° 023.621631-72, residente e domiciliado nesta capital, pelo 

presente Instrumento Particular de Procuração, nomeia e constitui seu bastante 

procuradore , ELIOMAR APARECIDO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 

industriário, portador da Cl n° 3165561-SSP-GO e CPF n° 647.874.001-34, 

residentes e domiciliados nesta Capital, aos quais confere poderes para 

representar a OUTORGANTE junto ao GDF — GOVERNO DO DISTRITO 

FEDERAL, ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, CAP - CENTRAL DE 

APROVAÇÃO DE PROJETOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO — DETRAN E 

AGEFIS — AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, podendo 

para tanto, solicitar alteração de cadastro, requerer certidões, guias para 

pagamento de taxas e emolumentos necessários, solicitar nada consta, cumprir 

exigências, alegar e assinar o que for preciso para o fiel e bom cumprimento deste 

mandato, exclusivamente no âmbito do Distrito Federal. Vedado o 

substabelecimento. VALIDADE 31/03/2020. 

Brasília/s Ãfr! -Mi d • 2019. 

ear  die 
n#4 

W EMP ' DIMENTO • :ILIÁRIOS SIA 

Procuração  (23783846)         SEI 00390-00006917/2017-18 / pg. 346



TJOFT2019001 • 62626AQA1< 

LCS-Cons a selo: 1"www.ljdft 
858.27/ / 19 - 10:58:32 

OM els o 

II 

M
10  Oficio de Notas e Protesto de Brasfila 
CRS Cuadra 505 - Bloco C - Lotes 1.2 e 3 [CEP: 70 350-530 1 Brasília 'DF 
Fone: (61) 3799-15151 onvw.c-artor+o)k.com.bi  CARTÕRICUK 

Tabelião Mc Arthur Di Andrade Camarata 

RECONHECO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) flrm 
[98826801.1-9AuLo °moio ALVES PEREIRA 

ti  

-iitt5 Net  
getaitt 

Procuração  (23783846)         SEI 00390-00006917/2017-18 / pg. 347



14/06/2019 Agenci@Net - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Extranet/Sislanca/GerarBoleto?NumeroGuia=00&NumeroLancamento=0000216247 1/1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  

SUBSECRETARIA DA RECEITA

LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

  NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
CPF/CNPJ

  10735073000185
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

  SH/N QD 2 BL A LJ 134
BAIRRO

  ASA NORTE
CIDADE

  BRASILIA
UF

  DF
CEP

  70702900
TELEFONE

  (61)33158717
ÓRGÃO GERADOR

  075
NOME ÓRGÃO GERADOR

  075 - SECRETARIA DE DESENVOLV.URBANO E HABITACIONAL
CÓDIGO DA RECEITA

  3576
NOME DA RECEITA

  3576 - TAXA - EIV - SEDHAB
COTA/REFERÊNCIA

  002019
№ LANÇAMENTO

  0000216247
№ GUIA LANÇAMENTO

  14/06/2019-075-0000056
№ CONSOLIDADO

  0110161246
DATA DO COMANDO

14/06/2019
DATA DA LAVRATURA

  14/06/2019
PERÍODO (MÊS/ANO)

  06/2019 A 07/2019
QUANTIDADE DE COTAS

  1
№ DO PROCESSO

00390.00000019/2019-
18

№ DA ORIGEM

  000016/2019-TX
DATA DA CIÊNCIA

  14/06/2019
QUANTIDADE DE DIAS PARA IMPUGNAÇÃO

  1
DATA DA CONSTITUIÇÃO

  17/06/2019
CONSTITUIÇÃO DEF.

  Não

 
RELAÇÃO DE COTAS

COTA DATA DE VENC. VAL. PRINCIPAL VAL. MULTA VAL. JUROS VAL. TOTAL SIT. VAL. P/ PAG. ATÉ
00 14/07/2019 8474,12 0,00 0,00 8474,12 00 14/07/2019

 

856100000848 741200091402 719000110168 124600939654

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA 

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 CF/DF 02 CÓDIGO DA RECEITA

  3576
03 COTA/REFERÊNCIA

  002019
04 DATA DO VENCIMENTO

  14/07/2019
05 EXERCÍCIO

  2019
06 INSCRIÇÃO

  *****
07 PLACA

  *****
18 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

  TAXA - EIV - SEDHAB
08 № DO PROC/AIA/NOT

  0000216247
NOME OU RAZÃO SOCIAL
 NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

09 CPF/CNPJ

  10735073000185
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
 SH/N QD 2 BL A LJ 134

10 UNIDADE ADMINISTRATIVA

 0009
BAIRRO CIDADE

 BRASILIA
UF
 BRASILIA

CEP 11 RESERVADO À SEF

  09
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO

CPF/CNPJ: 10735073000185
VALOR ORIGINAL DA COTA: 8.474,12
PERIODO: 06/2019 A 07/2019
ORIGEM DO DEBITO: 000016/2019-TX
00390-00006917/2017-18- LT 09 RUA COPAíBA - AGUAS CLARAS - TX ANáLISE
EI

12 RESERVADO

  110161246
13 PRINCIPAL

 8474,12
14 MULTA

 0
15 JURO DE MORA

 0
16 OUTROS

 0
17 VALOR TOTAL

 8474,12
 

856100000848 741200091402 719000110168 124600939654

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Correspondência Eletrônica - 23874501

Data de Envio: 
  14/06/2019 11:04:55

De: 
  SEDUH/Email da Diretoria de Arrecadação <dirarc@seduh.df.gov.br>

Para:
    eliomar.nascimento@paulooctavio.com.br

Assunto: 
  Boleto para Taxa de análise de EIV

Mensagem: 
  Prezado, bom dia!

Conforme solicitado, seguem em anexo as taxas referentes ao processo nº 00390-00006917/2017-18.
 

Qualquer dúvida ou sugestão estamos à disposição.
 

 

Atenciosamente,
Diretoria de Arrecadação

Anexos:
    Boleto_23873053_TX_eiv.pdf
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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 SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 05 de agosto de 2019

De ordem do Subsecretário da SUPLAN, res tuam-se os autos eletrônicos à COPLU,
com vistas à DIURB,

Para conhecimento do teor da Carta nº 473/2019 - GeoLógica Consultoria Ambiental
(25961445), originalmente anexa ao Processo SEI/GDF 00390-00005381/2019-77, no que se refere ao
comprovante de taxa de análise do EIV (25970478), para o empreendimento localizado à Rua Copaíba,
Lote 09, Águas Claras, conforme solicitação contida no Doc. SEI/GDF 23679180.

 

Eliacy F. Siqueira

Assessora/SUPLAN

Documento assinado eletronicamente por ELIACY FERREIRA DE SIQUEIRA Matr. 0274655-7,
Assessor(a), em 05/08/2019, às 12:40, 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= 26133447 código CRC= AD92B436.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 26133447
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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 Política Urbana

Despacho SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN/COPLU Brasília-DF, 05 de agosto de 2019

De ordem,

Para conhecimento do teor da Carta nº 473/2019 - Geológica Consultoria Ambiental
(25961445), originalmente anexa ao Processo SEI/GDF 00390-00005381/2019-77, no que se refere ao
comprovante de taxa de análise do EIV (25970478), para o empreendimento localizado à Rua Copaíba,
Lote 09, Águas Claras, conforme solicitação contida no Doc. SEI/GDF (23679180).

 

 Angélica de Oliveira Souza

Assessora

Documento assinado eletronicamente por ANGELICA DE OLIVEIRA SOUZA - Matr. 1274669-7,
Assessor(a), em 05/08/2019, às 14:54, 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= 26151743 código CRC= 3A424C65.

"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

 

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 26151743
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Política Urbana

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão

 

Parecer Técnico SEI-GDF n.º 10/2019 -
 SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB

 

   

PARECER TÉCNICO - CPA/EIV

 

Brasília, 05/08/2019

 

Referência: Processo SEI nº 00390-00006917/2017-18

Interessado: NW Empreendimentos Imobiliários S/A

Assunto: Análise da 1ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, rela vo ao
empreendimento denominado “POE 668", Rua Copaíba - Águas Claras (RA XX).

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Trata o presente Parecer Técnico de 1º análise do Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança - EIV, do empreendimento denominado POE 668, situado à Rua Copaíba, Lote 09 - Águas
Claras,DF (RA XX).

O estudo elaborado pela empresa Geológica - Consultoria Ambiental, foi encaminhado à
Diretoria de Instrumentos Urbanísticos - DIURB, por meio do processo 00390-00003475/2018-21.

O POE 668 é um empreendimento de uso misto, com 69.932,05m² de área construída,
composto por 4 torres residenciais (Blocos A, B, C e D) de 18 pavimentos e Galeria Comercial (térreo +
subsolo).

A primeira versão do Estudo de Impacto Vizinhança foi protocolada em março de 2018.

Em 14 de Maio de 2018 foi realizado um Memorando 8 (SEI n° 8034137), em que a
CPA/EIV solicitou à CAP/ SEDUH:

1. Preencher a ficha de PGV e encaminhar à DIURB/COINST/SUGEST para análise da CPA/EIV;
2. Informar se a alteração da cota de soleira resultará na apresentação de novos projetos a

fim de atender os parâmetros urbanísticos, tais como número mínimo de vagas;
3. Informar se a análise do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, pode

ensejar em alterações no projeto apresentado, principalmente no que diz respeito aos
acessos e à área do empreendimento.

Portanto, a análise do EIV ficou sobrestada até que fossem definidas estas questões.

Na 3ª Reunião da CPA/EIV, ocorrida em 17/06/2019, foi feita apresentação do EIV pela
empresa Geológica, responsável pelo estudo.

Em 01/07/2019 foi realizada a 5ª Reunião CPA/EIV 2019 para análise preliminar do EIV.

2. ANÁLISE

No estudo apresentado, tanto a caracterização do empreendimento quanto da
vizinhança é feita, predominantemente, a par r de dados secundários. Os dados primários informados
são essencialmente qualitativos e sem apresentação de dados que o embasem ou justifiquem.

A caracterização do empreendimento limitou-se a apresentar os dados do projeto
arquitetônico, sem fazer conexão do projeto com a vizinhança, e a descrição apresentada ficou
prejudicada pela ausência de mapas e plantas ilustrativas.

Quanto à leitura urbana, ambiental e socioeconômica, no qual deve ser feita a
caracterização da vizinhança, verificou-se que todo o item 6 se refere apenas ao empreendimento, e
não à AID, de modo que não foram considerados os cenários de análise.

Além disso, o estudo não apresenta mapas e plantas ilustra vas, com legendas e em
escala apropriada para a compreensão do que está sendo dito. Não há fotos do conjunto e não há
mapas: nem de uso do solo, de a vidades, de alturas, etc., como também não há desenho de skyline,
ou croquis para análise de fachadas.

A ausência do mapa de usos e a vidades na AID, dos mapas com descrição das vias
principais na caracterização da AII, da indicação em mapa/plantas dos locais citados no estudo (como
QS-01, rua 210, complexo comercial LEED, Uniceub, Península, etc) prejudicam sobremaneira a leitura
da vizinhança, resultando em uma análise superficial da AID e AII e que finda restrita ao próprio
empreendimento. Deste modo, pode-se afirmar que não foi feita uma leitura urbana nos termos do TR,
a saber: “caracterização da área de influência direta e indireta do empreendimento, com e sem o
empreendimento, e na fase de implantação...”.

Como resultado da ausência do levantamento de dados primários, feitos no local,
poucos itens analisados veram relação com as mi gações propostas, as quais dizem respeito apenas
às áreas adjacentes ao empreendimento e estão relacionadas, quase que exclusivamente, com as
exigências já previstas para o licenciamento do projeto de arquitetura (tais como execução de
calçadas de acordo com a norma, ou implantação de paraciclos), ou a soluções internas à edificação,
como as propostas para as questões de conforto ambiental.

Neste sen do, deve-se esclarecer que o EIV incorpora ao processo de licenciamento de
projetos, um olhar “do lote para fora”, diferindo da fase de aprovação de projetos, no qual se pra ca
uma análise voltada “do lote para dentro”. Assim, as dimensões de análise de natureza urbanís ca
devem levar em consideração os efeitos de cada empreendimento no território, a fim de prever
impactos e consequente ações mi gadoras ou compensatórias a serem dimensionadas com base na
busca pelo interesse cole vo da comunidade, direta ou indiretamente, afetada pala implantação do
empreendimento.

Quanto ao estudo de tráfego, primeiramente deve-se esclarecer que o referido estudo
não se trata de Relatório de Impacto de Trânsito - RIT e sim de um Estudo de Tráfego e Mobilidade
Urbana que, além de abranger os impactos referentes ao incremento de viagens geradas pelo
empreendimento estudado, também deve englobar os estudos referentes à mobilidade dentro e nos
arredores do empreendimento.

Neste âmbito, faltou a apresentação dos Estudos de Tráfego e Mobilidade em si, que
deve conter, no mínimo, além da assinatura e ART/RRT do responsável técnico, dados sobre a
a vidade a ser desenvolvida e a população es mada para o empreendimento, dados e análises
relacionados a contagens volumétricas qualificadas, es ma va de viagens geradas e atraídas pelo
empreendimento alocadas por modais de deslocamento (motorizadas e não motorizadas), capacidade
das vias, nível de serviço do sistema de circulação antes e após a implantação do empreendimento,
análise das intersecções e formação de fila nos acessos, no mínimo. Há a necessidade também de
considerar o impacto de outros empreendimentos já aprovados ou em aprovação no entorno, mesmo
que ainda não tenham entrado em operação.

Foram apresentados os itens que representam o sistema viário existente na AII e AID do
empreendimento sem expor nenhuma análise per nente. Além disso a exposição está falha no que diz
respeito à circulação e acessibilidade dos pedestres e demais modais não motorizados.

Considerando o Artigo 5° da Lei n° 5.022/2013:

“Art. 5º Na hipótese de empreendimento ou atividade sujeita à exigência simultânea de elaboração de EIV e avaliação de impacto ambiental ou de relatório de impacto de trânsito, os instrumentos de avaliação podem
ser incorporados em
um único
instrumento desde
que:

I -
 seja contemplado o conteúdo mínimo dos instrumentos;

I I  -  representantes 
dos  órgãos 
responsáveis  pela 
avaliação  dos 
instrumentos 
integrem  a 
Comissão  de
Análise.

...

§2º
O EIV substitui o Relatório de Impacto de Trânsito -
 RIT, quando incorporar o seu conteúdo.
”

Considerando que a análise do an go Relatório de Impacto de Trânsito - RIT foi
subs tuído pela análise do Polo Gerador de Viagens, segundo a Lei n° 5.632/2016, a presente análise
deverá contemplar todos os requisitos aplicáveis à análise do Polo Gerador de Viagens, sendo
necessário para tal, a apresentação do projeto de arquitetura das áreas onde houver circulação de
veículos que atenda aos requisitos relacionados ao trânsito e à segurança viária dispostos no Decreto
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38.047/17 e no Decreto 39.272/18, especificamente os itens abaixo relacionados:

1.1.  O acesso deve garan r a con nuidade da calçada com a manutenção do nível do passeio. A
elevação do nível da via deve ser composta de área plana elevada, sinalizada com faixa de travessia
de pedestres e rampa de transposição para veículos, des nada a promover a concordância entre os
níveis das calçadas em ambos os lados da via, conforme figura abaixo (NBR 9050).

1.2.   As calçadas devem ser projetadas atendendo as dimensões mínimas exigidas e apresentando as
faixas de serviço, de acesso e passeio.

1.3.   Apresentar os acessos de veículos respeitando a dimensão máxima de 7,00m.

1.4.   Quando existir mais de um acesso de veículos a distância mínima entre eles é de 6,00m.

1.5.   Empreendimentos com mais de 400 vagas devem apresentar mais de um acesso de veículos,
sendo considerado acesso o conjunto de uma entrada e uma saída.

1.6.   Os acessos devem estar locados na via de menor hierarquia viária funcional.

1.7.   Informar como se dará o controle de acesso veicular e calcular se haverá formação de fila,
conforme dados técnicos do equipamento a ser utilizado.

1.8.   Atender ao disposto em legislação para a quan dade mínima de vagas especiais (5% das vagas
reservadas para pessoa idosa e 2% das vagas reservadas para pessoa com deficiência).

1.9.   Apresentar área exclusiva des nada à Embarque e Desembarque para a a vidade, considerando
o mínimo de uma vaga, conforme Decreto n 39.272/18, Tabela V do Anexo III.

1.10  Apresentar área exclusiva des nada à Carga e Descarga para a a vidade, considerando o
mínimo de uma vaga, conforme Decreto n 39.272/18, Tabela V do Anexo III.

1.11.  Apresentar vagas para motocicletas na proporção de 1 vaga de moto para cada 20 vagas.

1.12.  Apresentar vagas para bicicletas na proporção indicada no Anexo VI do Decreto n 39.272/18.

1.13.  Nas garagens e nos estacionamentos, deve ser prevista rota para a circulação de pedestres.

1.14.  Toda sinalização de trânsito deve atender as Resoluções n° 303/2008 e 304/2008 do CONTRAN
e ao “Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito” disponível eletronicamente pelo site
http://www.denatran.gov.br/.

1.15.  Os estacionamentos a serem explorados comercialmente, deverão contar com área de
acumulação de automóveis com acesso direto pelo logradouro público, situada entre o alinhamento do
lote e o local de controle, que permita a espera de, no mínimo, 2% da capacidade total de vagas
acessadas pelo local, não inferior a duas vagas.

O estudo também deverá apresentar a análise da aplicação das mi gações propostas
comprovando a eficiência após implantação, demonstrando por meio de dados, simulações e projetos,
a efetividade das medidas mitigadoras pertinentes.

No item 6.9.1 Sistema de Circulação o relatório apresentado diz que “ O sistema viário
existente é alterado em sua capacidade e níveis de serviço com a implantação do empreendimento”,
mas não é apresentado como se chegou a esta conclusão, uma vez que isso só é possível quando se
há dados a serem analisados e comparados, o que não foi apresentado. Desta forma, há de se calcular
a Geração de Viagens e inseri-la no sistema viário previamente coletado por meio de contagens, para
só então realizar análise.

Outro relato no mesmo item diz respeito à “O empreendimento encontra-se em área
com taxa de fluxo com baixos níveis de serviço” apresentando uma figura extraída do Google Maps, o
que não é tecnicamente admissível, além do fato de ser de conhecimento público que não podemos
considerar que a área tem baixos fluxos nos horários de pico, devido ao fato de ser uma importante
rota de entrada e saída de Águas Claras e apresentar em sua vizinhança grandes empreendimentos
como Shopping, Faculdades e grandes aglomerados de edifícios residenciais e comerciais.

Conferir sobre a velocidade da Avenida das Araucárias que é apresentado como 60
km/h num determinado trecho relatado à pag. 76.

Quanto à acessibilidade na AID, deve-se aprofundar um pouco a análise, apresentando
os percursos existentes nas proximidades do empreendimento até os pontos de interesse,
qualificando-os e apresentando propostas viáveis, se for o caso.

No que diz respeito à implantação do empreendimento (obra), deverá ser feita análise
da locação do canteiro de obras e suas repercussões na circulação viária existente, haja visto o tempo
de duração da obra, os diversos veículos de grande porte envolvidos e as vias e calçadas a serem
remanejadas temporária ou permanentemente.

3. EXIGÊNCIAS

Além das considerações e exigências feitas no item anterior, foram elencadas 71
exigências abaixo indicadas:

Identificação do empreendedor:

Item 1 - Citar também o processo SEI nº 00390-00006917/2017-18. Informar o telefone e o e-
mail do interessado e Carta 156/2018 (SEI n° 6363975) 00390-00001738/2018-67.

Caracterização geral do empreendimento:

Item 3.2 - apresentar as AID e AII. Iden ficar as vias de acesso em mapa ou planta. Rever a
afirmação que a cidade é apenas dormitório (pg. 10). Mostrar em planta/mapa as Avenidas das
Araucárias, Rua 210, Rua Copaíba e Linha do metrô, (pg. 11);

Item 3.3 - compa bilizar a área total construída e a área computável, com os dados informados
na aprovação de projeto (área construída de 69.110,58m² e área computável de 42.282,70m²).
Apresentar a área permeável e a volumetria das edificações;

Item 3.4 - indicar os coeficientes de aproveitamento a ngidos e demais parâmetros urbanís cos
de uso e ocupação do solo. Os itens restringem-se apenas aos dados gerais para o lote. Faltam
os dados primários, rela vos ao projeto que está sendo aprovado. (C.A básico e máximo,
permeabilidade);

Item 3.5 - apresentar mapas para ilustrar o que está sendo dito. Mostrar em mapa a simulação
da ação da via interbairros sobre a área (pg. 16);

Item 3.6 - abordar as premissas do projeto ao invés de apresentar uma mera descrição do
projeto no memorial descri vo. Mostrar de maneira mais eficiente o que está sendo dito,
através de imagens/croquis (Fls. 19 a 26);

Item 3.7 - mesma descrição já apresentada em outras partes do estudo. Apresentar o conceito
do projeto e a volumetria das edificações;

Item 3.8 -  indicar os locais onde a terra retirada será depositada ou usada;

Item 3.9 - item não apresentado. Apresentar cota de coroamento e altura da edificação;

Item 3.10 - item apresentado dentro do item 3.9. Apresentar item conforme TR. Apresentar a
cota de soleira atualizada decorrente do pedido de revisão;

Item 3.11 -  item apresentado como item 3.9. Faltou dados e mapas para descrever os acessos.
Colocar itens constantes da ficha de PGV;

Item 3.12 – apresentar mapeamento e tabulação dos percentuais de área pública, áreas
ocupadas, áreas verdes e permeáveis, áreas não edificadas, dis nguindo as áreas des nadas
ao uso comum e de preservação permanente, e áreas que serão impermeabilizadas.

Metodologia e procedimentos:

Item 4 - descrever a metodologia de levantamento e análise de dados. Deve-se dar ênfase aos
dados primários, obtidos mediante levantamento de campo.

Leitura urbana, ambiental e socioeconômica das áreas de influência:

Item 6.1 - iden ficar no mapa as vias Avenida Jequi bá, Avenida Arniqueira, Rua 212 e Via EPC,
além da QS- 01(pg. 38). Apresentar mapa do descrito sobre os usos (pg. 38 a 46);

Item 6.2.1 - item apresentado como item 6.1.1. Apresentar mapa de situação do
empreendimento no respec vo Projeto de Urbanismo, indicando o posicionamento frente à
divisão político-administrativa;

Item 6.2.2 - apresentar a localização do empreendimento em relação ao Zoneamento Ambiental.
Melhorar as legendas pois estão ilegíveis;

Item 6.2.3 -  indicar a legenda no mapa. Apresentar mapa de uso do solo;

Item 6.2.4 -  indicar na planta planialtimétrica para onde é a queda do lote e cotas;

Item 6.3.1 -  Item apresentado como item 6.2. Corrigir a numeração;

Item 6.4.1 -  Item apresentado como item 6.3.1. Apresentar fotos do conjunto da volumetria dos
imóveis. Apresentar mapas de uso, de a vidades de alturas, desenho de skyline, e de análise de
fachadas para comunicar o conteúdo solicitado;

Item 6.4.2 - avaliar a pressão antrópica, para iden ficar os usos e a vidades desconformes com
a legislação urbanís ca (ex. adensamento populacional, irregularidades de uso e a vidades nas
vias lindeiras que geram trânsito, ruído, poluição etc.) na AID. Não houve análise do item;
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Item 6.4.3 - apresentar valores de mercado dos imóveis da AID e análise dos dados. Não foi
feita análise;

Item 6.4.4 - apresentar análise caso constatado impactos no item 6.4.3;

Item 6.5 -  item apresentado como item 6.4. Não foi apresentado o que o TR pede. Faltam dados
primários;

Item 6.6 - Item apresentado como item 6.5.1. Não foi apresentado o que o TR pede;

Item 6.6.2 - descrever o tratamento dado às envoltórias do edi cio e de todos os elementos
constru vos limítrofes do lote ou de seus afastamentos voltados diretamente para a calçada,
retratando a experiência do pedestre, ao caminhar pelos passeios no nível do solo ao longo de
todas as fachadas;

Item 6.6.4. Apresentar ar culações da cota de soleira com os níveis de acessos e destes com os
níveis do passeio, no âmbito dos pedestres e dos veículos de maneira legível;

Item 6.7.1 - Item apresentado como 6.6.1. A descrição das distâncias entre o novo
empreendimento e as demais edificações vizinhas, bem como das alturas máximas permi das
para a zona onde será implantado é meramente textual, não apresentado nenhum desenho, foto
ou ilustração que demonstre o que está sendo dito;

Item 6.7.2 - corrigir numeração. Item apresentado como 6.6.2;

Item 6.7.3 -  corrigir numeração. Item apresentado como 6.6.3;

Item 6.7.5 - caracterizar as providências previstas em projeto visando atender às
recomendações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios/MPDFT, constantes do
Ofício nº 0771/2017-PGJ/MPDFT (SEI Nº - 1314719);

Item 6.8.1 -  item apresentado como 6.7. Descrever a população flutuante da AID;

Item 6.8.2 -  apontar as deficiências e tendências de usos e a vidades a par r do diagnós co
socioeconômico da AID;

Item 6.8.3 -  Item apresentado como 6.7.3. Apresentar estudo da densidade;

Item 6.9.1 -  Item apresentado como 6.8. As perguntas realizadas na pesquisa não são
compa veis com a finalidade de iden ficar problemas e proposições em função da implantação
do empreendimento;

Item 6.9.2 - Item apresentado como 6.8.2. Apresentar análise dos dados extraídos da pesquisa;

Item 6.9.3 - Apresentar estudos e projetos rela vos a impactos no trânsito nos termos da Lei n.º
5.632/ 2016. Não apresentado;

Item 6.9.4 - Descrever as caracterís cas e condições das vias que compõem as principais rotas
de acesso e saída do empreendimento, com indicação da classificação das vias, largura das
pistas, número de faixas de tráfego, largura de calçadas e de canteiro central, estacionamentos
com disposição das vagas, pontos de parada de ônibus e baias, velocidade regulamentar,
condições de sinalização, controle de interseção, travessias de pedestres e outras
características que possam interferir na circulação. Não apresentado;

Item 6.9.5 - Apresentar levantamento das linhas do transporte público cole vo, e dos níveis de
serviços observados em termos de ocupação, frequência e distâncias de caminhada, abrigos e
pontos de parada. Não apresentado;

Item 6.9.6 - Descrever as condições de acessibilidade de pedestres: distância de pontos de
ônibus, existência e condição da calçada no percurso, existência e condições de travessias aos
pontos de interesse (faixa de pedestres, passarelas, semáforos). Item não apresentado;

Item 6.9.7 - Descrever os acessos de veículos e pedestres: posicionamento dos acessos, vias e
rampas e previsão de embarque e desembarque. Item não apresentado;

Item 6.9.8. - Informar a existência, especificação e descrição do controle de acesso de veículos,
inclusive capacidade de escoamento horário. Apresentar memorial de cálculo demonstrando a
viabilidade do sistema de controle adotado para o local. Analisar a necessidade de faixa de
acumulação para acesso de veículos ao lote, evitando filas para acesso ao empreendimento e
mantendo desimpedidos vias e calçadas de pedestres;

Item 6.9.9. - Apresentar em forma de quadro/tabela a es ma va de viagens geradas e atraídas
pelo empreendimento alocadas espacialmente por modais de deslocamento, diária e em período
de pico, distribuindo-se a alocação das viagens geradas/atraídas de acordo com os percentuais
de deslocamentos do tráfego atual, adotando caso existam duas ou mais rotas, uma margem de
segurança de 20% no carregamento total das vias;

Item 6.9.10. - Analisar as condições operacionais do sistema viário, da circulação de pedestres e
das ofertas de transporte cole vo, verificando a capacidade das vias, volumes de tráfego e os
níveis de serviço, iden ficando os segmentos, interseções (semaforizados ou não) e retornos
impactados pelo tráfego adicional de veículos e pedestres, avaliando os níveis de impacto
previstos tanto na fluidez quanto na segurança do trânsito, considerando como sa sfatório as
condições da operação do trânsito com níveis de serviço entre “A” e “D”, nos períodos de pico
iden ficados, em trechos e interseções impactados. Considerar os cenários: situação atual;
situação futura considerando o crescimento natural do tráfego e da frota; situação futura com o
empreendimento implantado e em operação; e situação futura com medidas mi gadoras
implantadas;

Item 6.9.11 - avaliar e analisar os aspectos urbanos e paisagís cos da AID, considerando: o
traçado do sistema viário hierarquizado, a rede cicloviária, a acessibilidade de pedestres, os
acessos ao empreendimento, o estacionamento de veículos, carga e descarga, embarque e
desembarque de pessoas, o tratamento das vias de acesso, mobilidade a va (rotas de
pedestres e ciclistas), a arborização e mobiliário urbano;

Item 6.9.12 - avaliar e analisar o sistema de transporte público existente e capacidade de
absorção em função da demanda gerada pelo empreendimento, realizando levantamento das
linhas do transporte público cole vo, e dos níveis de serviços observados em termos de
ocupação, frequência e distâncias de caminhada, abrigos e pontos de parada na AID;

Item 6.9.13 - demonstrar a integração do empreendimento e acessibilidade de pedestres ao
sistema de transporte público e aos setores vizinhos, na AID;

Item 6.9.14 - avaliar e analisar os impactos do canteiro de obras sobre a circulação de veículos e
pedestres, oriundos de desvios de trânsito, operações de carga/descarga, interdição de áreas
públicas, etc.;

Item 6.9.15 - indicar necessidades de melhorias decorrentes da implantação do
empreendimento;

Item 6.9.16 - consultar órgãos e concessionárias/empresas de serviços públicos (DNIT, DER,
DETRAN, METRÔ, DFTRANS, SEMOB e outros);

Item 6.9.17 - apresentar Termo de Anuência a Polo Gerador de Viagens - PGV aprovado pelo
órgão competente;

Item 6.10.1 - o percurso não está indicado em mapa/planta. A análise deve abranger a AID e não
apenas o entorno da edificação. Avaliar as relações entre percursos, dinâmica socioespacial e
forma urbana, bem como as características urbanísticas específicas da organização do espaço;

Item 6.10.2 - apresentar relatório de observação iconográfica, sistema zado por pontos de
observação dos espaços públicos e privados, com descrição de cada ponto e jus fica va do
percurso utilizado.  Não há mapas nem quantitativo do que está sendo dito;

Item 6.10.3 - descrever o desempenho funcional dos espaços u lizados pela população, em
diferentes horas do dia. Descrição muito breve e com poucas informações. Não foi descrito em
diferentes horas do dia;

Item 6.10.4 - descrever a morfologia existente, bem como a situação relacional e dimensional
com empreendimento projetado. Foram iden ficados apenas genericamente.  Não apresenta
mapas nem croquis ilustrativos para caracterizar a forma urbana;

Item 6.10.5 - os elementos marcantes da configuração urbana foram iden ficados apenas
genericamente. Não apresenta mapas nem croquis ilustrativos para caracterizar a forma urbana;

Item 6.11.1.1 - apresentar dados quan ta vos do incremento de demanda gerada pelo
empreendimento;

Item 6.11.1.2. - Apresentar carta resposta da CAESB sobre a viabilidade de atendimento de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

Item 6.11.2.1. - Apresentar o cadastro do sistema de drenagem pluvial e a locação dos pontos
para o sistema existente;

Item 6.11.2.2. - Apresentar carta resposta legível da NOVACAP/ADASA sobre a capacidade de
atendimento;

Item 6.11.3.1. - Caracterizar e analisar o sistema de iluminação pública antes do
empreendimento, durante a construção e após a implantação, iden ficando necessidades de
melhorias em iluminação pública, nas principais rotas de pedestres e nas paradas de ônibus,
visando à segurança dos transeuntes;

Item 6.11.3.3. - Apresentar resposta da consulta de interferência de redes elétricas existentes
ou projetadas da concessionária com o empreendimento;
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Item 6.11.4.1. - Levantamento do sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos
gerados na AID e da possibilidade de atendimento ao novo empreendimento;

Item 6.11.4.2. - Indicar alterna vas para coleta, triagem, tratamento e disposição de materiais
recicláveis, com consulta ao órgão responsável.

Análise dos dados:

Item 7 - Considerar a existência de cenários na análise dos dados.

 Avaliação dos impactos:

Citação breve e com poucas informações sobre adensamento populacional;

Há conclusão sobre a necessidade de instalação de EPC's, porém, não há descrição de quais
equipamentos seriam esses;

Apresenta apenas efeitos positivos da implantação.

Valorização e desvalorização imobiliária:

Item 9 - apresentar.

Medidas de adequação de projeto, de prevenção, de recuperação e de mitigação:

Item 10 - Estender as mi gações para a AID. Relacionar ações para todos os impactos a serem
iden ficados na caracterização da área.  Rever e reanalisar as medidas a serem propostas
conforme conclusões do Estudo a ser apresentado.

Equipe técnica:

Item 12 - apresentar RRT's/ART's de todos os membros da equipe.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o que dispõe o art. 2º, VII, do Decreto nº39.865/2019 quanto a
competência da CPA/EIV de emi r recomendações acerca da adequação do projeto e das medidas de
prevenção, recuperação, mi gação ou compensação a serem adotadas, quando for o caso; esta
comissão destaca a necessidade de complementar o estudo apresentado de modo que a análise não
fique restrita ao empreendimento, mas que, a par r da observação e o mapeamento da vizinhança,
possa ser feita uma caracterização consistente, ressaltando os pontos posi vos e nega vos dos usos
ali existentes.

Ressalta-se que as mitigações propostas devem levar em conta toda a AID, uma vez que
se trata de vizinhança onde os impactos da inserção do empreendimento são mais fortes.  

Além disso, todos os impactos gerados ou potencializados pela implantação do
empreendimento devem ser apontados, e estar relacionados a ações de mi gação, compensação, ou
potencialização, conforme o caso, além de relacionados no Cronograma físico-financeiro.

Neste sen do, a CPA/EIV recomenda que os seguintes itens já iden ficados no estudo
possam ser considerados na proposição das medidas mitigadoras:

Melhoria na iluminação pública (pg. 88);
Soluções para diminuir sobrecarga no sistema viário (pg. 89)
Provimento de mobiliário urbano na AID (pg. 83, 86)
Medidas para aumentar o índice de segurança na região (pg. 85)
Mitigações para os impactos negativos sobre a ventilação urbana e umidade no espaço
público (pg. 69);
Intervenção que forneça condições favoráveis aos deficientes físicos (pg. 77)
Requalificação do espaço público em geral (pg. 86)

Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento das exigências apontadas neste Parecer
pode implicar em novas exigências ou adequações.

5. ASSINATURAS
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Coordenador CPA/EIV

 

Cristiane Gomes Ferreira Gusmão

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN/COPLU - Titular

 

Caroline Pereira Pires de Oliveira

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN/COPROJ - Titular

 

Maria Helena Fróz Gomes

Coordenação de Preservação da Subsecretaria de Gestão Urbana - SUGEST/ COPRESB - Titular

 

Francisco José Antunes Ferreira

Coordenação de Gestão Urbana da Subsecretaria de Gestão Urbana - SUGEST/COGEST - Titular
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Central de Aprovação de Projetos - CAP - Suplente
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Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária - SUPAR - Titular
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Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF - Titular
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Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB - Titular
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Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB - Suplente
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Correspondência Eletrônica - 26669639

Data de Envio: 
  14/08/2019 14:55:58

De: 
  SEDUH/Email da Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão <diurb@segeth.df.gov.br>

Para:
    vicente.neto@seduh.df.gov.br
    eliomar.nascimento@paulooctavio.com.br
    verena2@geologicadf.com.br
    tayna.serafim@seduh.df.gov.br

Assunto: 
   Processo SEI nº 00390-00006917/2017-18 Rua Copaíba - Parecer Técnico CPA/EIV

Mensagem: 
   De ordem do Subsecretário da SEDUH/SUPLAN, encaminho Parecer Técnico aprovado na 6° Reunião Ordinária da
CPA/EIV, realizada no dia 29/07/2019. Atenciosamente, Tayná Aguiar.

Anexos:
    Parecer_Tecnico_26156403.pdf
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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 SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 20 de novembro de 2019

Trata o presente processo de Estudo de Impacto de Vizinhança-EIV referente ao
empreendimento denominado POE 668, localizado na Rua Copaíba, Lote 09 de Águas Claras - RA XX. 

A GeoLógica Consultoria Ambiental apresentou à esta SUPLAN o EIV do
empreendimento referenciado, inserto ao Processo SEI/GDF nº 00390-00008879/2019-91, contudo,
verificou-se a necessidade de pagamento da taxa de análise.

Por oportuno, informamos que o fato gerador da taxa de análise, prevista na Lei nº
5.022/2013, em seu art. 44, é a prestação de serviço de exame do estudo, que inclui também a
emissão de pareceres e relatórios e a listagem de exigências, sendo que a taxa deve ser
paga previamente à prática de qualquer ato ou atividade.

Assim, encaminhem-se os autos à Central de Aprovação de Projetos/CAP, com vistas à
Coordenação de Licenciamento e Contratos/COLIC, setor responsável pela realização dos
procedimentos pertinentes à cobrança em questão.

Ressaltamos ainda que após a comprovação do pagamento da referida taxa, sejam os
autos res tuídos, para que seja dada con nuidade nos procedimentos subsequentes, no âmbito desta
SUPLAN. 

 

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 21/11/2019, às 09:57, 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= 31640511 código CRC= 88DA2A0E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA

LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

 NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
CPF/CNPJ

 10735073000185
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

 SH/N QD 2 BL A LJ 134
BAIRRO

 ASA NORTE
CIDADE
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UF

 DF
CEP

 70702900
TELEFONE

 (61)33158717
ÓRGÃO GERADOR

 075
NOME ÓRGÃO GERADOR

 075 - SECRETARIA DE DESENVOLV.URBANO E HABITACAO DF
CÓDIGO DA RECEITA

 3576
NOME DA RECEITA

 3576 - TAXA - EIV - SEDHAB
COTA/REFERÊNCIA

 002019
№ LANÇAMENTO

 0000259838
№ GUIA LANÇAMENTO

 22/11/2019-075-0000230
№ CONSOLIDADO

 0115673663
DATA DO COMANDO

22/11/2019
DATA DA LAVRATURA

 22/11/2019
PERÍODO (MÊS/ANO)

 01/2019 A 01/2019
QUANTIDADE DE COTAS

 1
№ DO PROCESSO

00390.00000019/2019-
18

№ DA ORIGEM

 000010/2019-PP
DATA DA CIÊNCIA

 22/11/2019
QUANTIDADE DE DIAS PARA IMPUGNAÇÃO

 1
DATA DA CONSTITUIÇÃO

 25/11/2019
CONSTITUIÇÃO DEF.

 Não

RELAÇÃO DE COTAS
COTA DATA DE VENC. VAL. PRINCIPAL VAL. MULTA VAL. JUROS VAL. TOTAL SIT. VAL. P/ PAG. ATÉ

00 22/12/2019 4237,05 0,00 0,00 4237,05 00 22/12/2019

856300000424 370500092215 219000115671 366300939654

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 CF/DF 02 CÓDIGO DA RECEITA

 3576
03 COTA/REFERÊNCIA

 002019
04 DATA DO VENCIMENTO

 22/12/2019
05 EXERCÍCIO

 2019
06 INSCRIÇÃO

 *****
07 PLACA

 *****
18 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

 TAXA - EIV - SEDHAB
08 № DO PROC/AIA/NOT

 0000259838
NOME OU RAZÃO SOCIAL
NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

09 CPF/CNPJ

 10735073000185
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
SH/N QD 2 BL A LJ 134

10 UNIDADE ADMINISTRATIVA

0009
BAIRRO CIDADE

BRASILIA
UF
BRASILIA

CEP 11 RESERVADO À SEF

 19
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO

CPF/CNPJ: 10735073000185
VALOR ORIGINAL DA COTA: 4.237,05
PERIODO: 01/2019 A 01/2019
ORIGEM DO DEBITO: 000010/2019-PP
00390-00006917/2017-18- LT 09 RUA COPAíBA - AGUAS CLARAS - TX REANALIS
SE EI

12 RESERVADO

 115673663
13 PRINCIPAL

4237,05
14 MULTA

0
15 JURO DE MORA

0
16 OUTROS

0
17 VALOR TOTAL

4237,05

856300000424 370500092215 219000115671 366300939654

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Correspondência Eletrônica - 31758295

Data de Envio: 
  22/11/2019 13:54:34

De: 
  SEDUH/Email da Diretoria de Arrecadação <dirarc@seduh.df.gov.br>

Para:
    eliomar.nascimento@paulooctavio.com.br

Assunto: 
  Boletos SEDUH/COLIC

Mensagem: 
  Prezados, bom dia!

Conforme solicitado, seguem em anexo taxa de reanálise do EIV referente ao processo nº  00390-00006917/2017-18.
 

Após  efetuar o pagamento, envie o comprovante para ser anexado ao processo.

 

Atenciosamente,
Diretoria de Arrecadação
Coordenação de Licenciamento e Contratos - COLIC/CAP
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH
Telefone: (61) 3214-4153 - Atendimento CAP

 

 

Anexos:
    Boleto_31758198_eiv.pdf
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REQUERIMENTO PADRÃO
(Lei n" 6.138/2018 e Decreto n" 39.272/2018)

Data:
Matrícula: _
Assinatura:

RECEBIDO

/

{*j;pi;eènçhiméntói;d3rÍ®itor.a ,
Nome do proprietário:» \J Emprí tv\Ji \m\)\\ drio^ ■

CPF:» / 0001-25 llelefone:» 1 ■ 6464-
|E-maii:» c lOMiúT-Yiô^cirvic-ntíT/a). pOi/lí)üclávio • Cü |
1 Endereço da Obra:» CIúkqs
|Nedo processo;» 3Ô0 • 0fX)0í^S1"f / âúl?" " 12 " 1  o Não há orocesso existente

DADOS DO RlSPldnsávèl-bSmÍKF . .'u/
Nome: [lelefone:
Registro profissional: 1  1 CRfcA 1 ICAU Número: E-maii:

Venho por meio deste requerer;

hpo de soLicilMO*
I  I Obra

□ Obra de modificação (com alteração de área)
□ Obra de modificação (sem alteração de área)
□ Substituição de projeto

jftÁPÀ DE TRAMITAÇÃO
Inicial

^Cumprimento de exigência
^Recurso de indeferimento
^Retificação de documento

Obs: Toda documentação apresentada juntamente com
este requerimento deverá ser entregue por melo digitai
em formato .PDF ou -DWG, conforme Portaria 135/2018,
salvo solicitações comunicadas ao interessado
oficialmente.

Ares tc^ da solicitação marcada
Tipo do
imóvel

□ imóvel Urbano

□ Imóvel Rural

obs: Apenas uma etapa de análise pode ser solicitada por vez para habilitação de projeto de arquitetura.

14-VIABIOOADE LEGAI
[^Análise de Viabilidade Legal, para: QArea Rural (atividade urbana) QDemaisusos } ÍBem Tombado

1V2 -ESTUDO PRÉVIO
[[^Análise Estudo Prévio, para: [[[IJUnifamiliar j^Demals Usos

ÍS^ANÂLISE COMPLEMENTAR
I^Análise Complementar:

I  I Análise Conjunta, para: QjEquipamento Público Comumtário-Rural | j Hab^ação de Interesse Social j jObra de Interesse Público

gpiAroSE CONCOMríANTEDE (l.t VlABIUDÃDE LEGAL ;i.2 ESTUDO PRÉVIO e 1.3 ANÃLgE COMPLEMENTAR)
Obs: Apenas para obras com área total de até 2.000,00 m^ exceto bem tombado, área rural e HABITAÇAO UMFAMÍLIAR
r~] Análise Concomitante:

16 - APROVAÇÃO DE PUNO DE OCUPAÇÃO
{Plano de Ocupação:

"At f". Imissâo de licenças

2;í-ALVARÁ DE
r Emissão de Alvará de Construção 1  Retificação de Alvará de Construção t  ] Cumprimento de Exigência

2.2 - LICENÇA ESPECÍFICA
CHEmissão de Licença Específica rn Retificação de Licença Específica r~1Cumprimento de Exigência

2.2.1 - TIPO DE solicitação DE ÚCENÇA ESPECÍFICA
in Obra de modificação ver previsão do art. 24, (Lei ns 6.138/2018) Canteiro de Obras em área pública

Obra de intervenção em bem tombado Estande de vendas em área pública
Equipamento público comunitário - EPC Obra de urbanização em área pública
Equipamento público urbano - EPU Em área de gestão específica
Obras e edificações integrantes de programas governamentais Demolição total
Obras e edificações destinadas a atendimento de programas habitacionais de interesse social
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3 - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

3.1-CARTA DE HABITE-SE
Emissão de Carta de Habite-se Retificação de Carta de Habite-se ülCumprimento de Exigência

Encarta de Habite-se FinalI Carta de Habite-se em Separado

,2 - ATEADO Dl CONCaiSÃO
Emissão de Atestado de Conclusão

1 - REgIuvríMÇÃO EDiLtelA (Rito ESPECIAL para Habite-se de Regularizaçã»)
□Art 151 1  i Art 152 □Art 153I  |Habilitação de Projeto 1  1 Alvará de Obra de Regularização i  Icarta de Habite-se de Regularização
5-OUTROS ' ^
1  ICertidão de Parâmetros Urbanísticos 1  J Solicitação de Puxadinho LC 766/2008 1  ICompensacão Urbanística conforme LC 940/2018

(5 ElJ  jAüfe- jçnxmj^ ülj! Mjc^/hüdÁ^ JfuOJí io. Allí^UMctíL ,
^ art'"H-^ § f° ia, ijlu

6.1 - SOLICITAÇÃO DE TAXAS (A taxa será caloilada a partir da metragem informada)
Solicito por meio deste a emissão da taxa de:
I  I Viabilidade Legal - Pertinente a etapa (1.1 - VIABILIDADE LEGAL) deste requerimento

Habilitação de Projeto - Pertinente a etapa (1.2 - ESTUDO PRÉVIO ou 1.5 ANALISE CONCOMITANTE) deste requerimen^
Licença de Obra (Alvará de construção ou Licença específica)
Certificado de Conclusão {Carta de Habite-se ou Atestado de Conclusão
Retificação de Licença de obra ou Atestado de Conlusio
Certidão de Demarcação, verificação de alinhamento e de cota de soleira
Compensação Urbanística - TAR (área total)
Outros:

6 2 ■ ISCNÇ&O Dt TAXAS
OBS: HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE TAXAS (Pode ser marcado mais de um item, que será oportunamente analisado)
n Habitação unifamíliar localizada em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS
^^"Habitação unifamiíiar localizada em Áreas de Regularização de Interesse Social — aris ou oriunda de programa habitacional de interesse sociai

Unidade residencial unifamíliar cuja área construída não ultrapassar 120m' ou cuja área objeto de reforma não ultraoassar 5Qm»
Viabilidade legal de projeto em análise concomitante (nos termos do art. 30, §1° da Lei n° 6.138/2018)
Órgão ou entidade do Governo do Distrito Federal
Habilitação de projeto de modificação (área do acréscimo menor que TOm*)
Outras isenções:

-DECLARAÇAO

LOCAL E DATA

Declaro para os devidos fins legais, que as informações prestadas neste requerimento são verdadeiras.
•"BWiiá /DF de w.WMi/iv.kv df j/M.»

^'fnatura: Proprietárli Procurador Responsável Técnioá

^/SEDuH/sffi-AÃ/ /cóPLu/£>I;/R6
(assinar conforme documento de identificação anexado)

OBS. - Em caso de procurador, anexar procuração pública ou particular com reconhecimento de firma da assinatura do propríetário.
- Em caso de emissão de taxa, apenas o proprietário ou representante legal do mesmo poderá assinar este documento.
- Em caso de abertura de processo ou nova solicitação, apenas o prorietário ou representate legal do mesmo poderá assinar este documento.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação de Política Urbana

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão

Despacho SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB Brasília-DF, 27 de novembro de 2019

À SUPLAN,

 

Em atenção à cobrança de taxa de reanálise do EIV do empreendimento da Rua
Copaíba, Lote 9, Águas Claras, DF, verificamos nos autos do processo que, apesar de a Comissão
Permanente de Análise de EIV - CPA/EIV ter emi do Relatório SEI-GDF n.º 3/2017 -
 SEGETH/COINST/DIURB, rela vo à vistoria ao empreendimento, e ter iniciado uma análise do estudo
apresentado em 28/06/2018 (00390-00003475/2018-21), como se depreende do Memorando SEI-
GDF n.º 8/2018 - SEGETH/COINST/DIURB (8034137), a efe va análise daquela
Comissão ficou sobrestada em função de dúvidas suscitadas quanto o atendimento do
empreendimento à norma urbanís ca e pelo não pagamento a taxa de análise do EIV, de modo que a
citada CPA/EIV somente concluiu e formalizou sua análise em 05/08/2019, através do Parecer Técnico
SEI-GDF n.º 10/2019 - SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB (26156403).

Assim, tendo em vista que até o momento só foi elaborada uma listagem de exigências,
con da no citado Parecer Técnico nº 10/2019 da CPA/EIV, solicitamos o encaminhamento do
Requerimento de cancelamento de boleto (31988224) referente à taxa de reanálise do EIV do
empreendimento da Rua Copaíba, Lote 9, Águas Claras, DF, à SEDUH/CAP/COLIC/DIRARC, uma vez
que a mesma só deva ser requerida e paga "a par r da segunda listagem de exigências para correção
ou complementação de informações previstas no TR", conforme versa o art. 44, § 4º, da Lei nº
5.022/2013, que dispõe sobre o EIV.

Ressaltamos, entretanto, que um novo boleto de reanálise poderá ser emi do se for
verificada nova listagem de exigências pela CPA/EIV, caso em que se concretizará o disposto no citado
art. 44, § 4º, da Lei nº 5.022/2013.

 

Atenciosamente,

MARIA HELENA FRÓZ GOMES

Assessora

DIURB/COPLU/SUPLAN

 

 

CRISTIANE GUSMÃO

Diretora

DIURB/COPLU/SUPLAN
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Documento assinado eletronicamente por MARIA HELENA FROZ GOMES - Matr.2723344,
Assessor(a), em 27/11/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMAO -
Matr.0158358-1, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão, em 27/11/2019,
às 19:39, 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= 31989763 código CRC= DA57A431.

"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

 

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 31989763
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28/11/2019 Agenci@Net - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Extranet/Sislanca#/AlterarSituacao 1/2

Situação alterada com sucesso.

Detalhar Débito

×

№ do Lançamento
0000259838
Órgão Gerador
075 - SECRETARIA DE DESENVOLV.URBANO E HABITAC
Código de Receita
3576 - TAXA - EIV - SEDHAB
CPF / CNPJ
10.735.073/0001-85
Situação
34 - CANCELADO

Nome
Nw Empreendimentos Imobiliarios S.a
Endereço
SH/N QD 2 BL A - LJ 134
Bairro
ASA NORTE
Cidade
BRASILIA
UF
DF
CEP
70702-900

Período
01/2019 a 01/2019
№ do Processo
00390.00000019/2019-18
Data Lavratura
22/11/2019
Data da Ciência
22/11/2019
Data da Constituição
25/11/2019
Valor Principal
R$4.237,05

Data do Comando
22/11/2019
Origem do Débito
000010/2019-PP
Data Vencimento
22/12/2019
Qtd. Dias Impugnação
1
Qtd. Cotas
1
Definitiva
Sim

Motivo
Data: 28/11/2019 Usuario: 07024866632 IP: 172.16.200.40  
CANCELAMENTO TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PRIMEIRA ANáLISE.  

Voltar
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28/11/2019 Agenci@Net - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Extranet/Sislanca#/AlterarSituacao 2/2
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Correspondência Eletrônica - 32022197

Data de Envio: 
  28/11/2019 11:17:42

De: 
  SEDUH/Email da Diretoria de Arrecadação <dirarc@seduh.df.gov.br>

Para:
    eliomar.nascimento@paulooctavio.com.br

Assunto: 
  Boleto de EIV

Mensagem: 
  Prezados, bom dia!

Conforme solicitado, seguem em anexo as taxas referentes ao processo nº  00390-00006917/2017-18.
 

Após  efetuar o pagamento, envie o comprovante para ser anexado ao processo.

 

Atenciosamente,
Diretoria de Arrecadação
Coordenação de Licenciamento e Contratos - COLIC/CAP
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH
Telefone: (61) 3214-4153 - Atendimento CAP

 

 

Anexos:
    Requerimento_Taxas_23783786_6917_REQ.pdf
    Boleto_32021973_EIV.pdf
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28/11/2019 Agenci@Net - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Extranet/Sislanca#/DetalharLancamento 1/1

Detalhar Débito

№ do Lançamento
0000216247
Órgão Gerador
075 - SECRETARIA DE DESENVOLV.URBANO E HABITAC
Código de Receita
3576 - TAXA - EIV - SEDHAB
CPF / CNPJ
10.735.073/0001-85
Situação
01 - PAGO

Nome
Nw Empreendimentos Imobiliarios S.a
Endereço
SH/N QD 2 BL A - LJ 134
Bairro
ASA NORTE
Cidade
BRASILIA
UF
DF
CEP
70702-900

Período
06/2019 a 07/2019
№ do Processo
00390.00000019/2019-18
Data Lavratura
14/06/2019
Data da Ciência
14/06/2019
Data da Constituição
17/06/2019
Valor Principal
R$8.474,12

Data do Comando
14/06/2019
Origem do Débito
000016/2019-TX
Data Vencimento
14/07/2019
Qtd. Dias Impugnação
1
Qtd. Cotas
1
Definitiva
Sim

Motivo
Data: 14/06/2019 Usuario: 07024866632 IP: 172.16.200.40  
00390-00006917/2017-18- LT 09 RUA COPAíBA - AGUAS CLARAS - TX ANáLISE  
EI

Exibir Pagamentos  Exibir Histórico Voltar
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação de Licenciamento e Contratos

Diretoria de Arrecadação

Despacho SEI-GDF  SEDUH/CAP/COLIC/DIRARC Brasília-DF, 28 de novembro de 2019

À SUPLAN,

 

Em atenção ao requerimento padrão de número Sei 31988224 informamos que o boleto
de taxa de reanálise de EIV foi cancelado conform solicitado, desta forma encaminhamos o referido
processo para con nuidade dos atos administra vos considerando o pagamento da taxa de 1º análise
inserido por meio do Doc Sei nº 32061664.

 

 

 

Marcus Vinicius G. de Abreu

Diretor

DIRARC/COLIC

Mat.: 269.955-9

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE ABREU -
Matr.0269955-9, Diretor(a) de Arrecadação, em 28/11/2019, 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= 32061739 código CRC= 7955846E.

"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

 

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 32061739
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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 SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN Brasília-DF, 03 de dezembro de 2019

À COPLU,

 

Para conhecimento das informações prestadas pela Diretoria de Arrecadação-DIRARC
(32022197) da Coordenação de Licenciamento e Contratos-COLIC, no que se refere ao cancelamento
do boleto de taxa de reanálise (32020455) para o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, do
empreendimento localizado na Rua Copaíba, Lote 9, Águas Claras-DF, conforme solicitado por meio do
Doc. SEI/GDF (31989763).

Por oportuno, informamos que, em atendimento ao disposto no Art. 44, da Lei nº
5.022/2013, que dispõe sobre o EIV, foi realizado o pagamento de taxa da 1ª análise (32061664),
possibilitando assim “a prestação de serviço de exame do estudo”,  que inclui ainda a emissão de
pareceres e relatórios, bem como listagem de exigências.

Dessa forma, res tuam-se os autos solicitando análise por parte da Diretoria de
Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão-DIURB, e adoção das medidas cabíveis.

 

Eliacy F. Siqueira

Assessora/SUPLAN

Documento assinado eletronicamente por ELIACY FERREIRA DE SIQUEIRA Matr.0274655-7,
Assessor(a), em 03/12/2019, 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= 32247348 código CRC= 499B2B4F.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 32247348
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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 Política Urbana

Despacho SEI-GDF  SEDUH/SUPLAN/COPLU Brasília-DF, 03 de dezembro de 2019

De ordem,

Encaminhe-se à Diretoria de Instrumentos Urbanís cos e de Apoio à
Gestão (DIURB), para conhecimento das informações prestadas pela Diretoria de Arrecadação-DIRARC
(32022197) da Coordenação de Licenciamento e Contratos-COLIC, no que se refere ao cancelamento
do boleto de taxa de reanálise (32020455) para o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, do
empreendimento localizado na Rua Copaíba, Lote 9, Águas Claras-DF, conforme solicitado por meio do
Doc. SEI/GDF (31989763).

Por oportuno, informamos que, em atendimento ao disposto no Art. 44, da Lei nº
5.022/2013, que dispõe sobre o EIV, foi realizado o pagamento de taxa da 1ª análise (32061664),
possibilitando assim “a prestação de serviço de exame do estudo”,  que inclui ainda a emissão de
pareceres e relatórios, bem como listagem de exigências.

 

Angélica de Oliveira Souza

Assessora

Documento assinado eletronicamente por ANGELICA DE OLIVEIRA SOUZA - Matr.1274669-7,
Assessor(a), em 03/12/2019, às 14:45, 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= 32262934 código CRC= 7C0B1286.

"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

 

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 32262934
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Política Urbana

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão

 

Parecer Técnico SEI-GDF n.º 20/2019 -
 SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB

 

 

PARECER TÉCNICO - CPA/EIV

Brasília, 13/12/2019

Referência: Processo SEI nº 00390-00006917/2017-18

Interessado: NW Empreendimentos Imobiliários S/A

Assunto: Análise da 2ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, rela vo
ao empreendimento denominado “POE 668", Rua Copaíba - Águas Claras (RA XX).

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Trata o presente Parecer Técnico de 2ª análise do Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança - EIV, do empreendimento denominado POE 668, situado à Rua Copaíba, Lote 09 - Águas
Claras,DF (RA XX).

O POE 668 é um empreendimento de uso misto, com 70.238,16m²de área construída,
composto por 4 torres residenciais (Blocos A, B, C e D) de 18 pavimentos e Galeria Comercial (térreo +
subsolo).

A 1ª versão do Estudo de Impacto Vizinhança foi protocolada em março de 2018, tendo
sua análise sobrestada até que as seguintes solicitações, exaradas no Memorando 8 (SEI n° 8034137)
da Comissão Permanente de Análise do EIV - CPA/EIV, fossem apreciadas pela CAP/SEDUH:

 

I - Preencher a ficha de PGV e encaminhar à DIURB/COINST/SUGEST para análise da CPA/EIV;

II - Informar se a alteração da cota de soleira resultará na apresentação de novos projetos a fim
de atender os parâmetros urbanísticos, tais como número mínimo de vagas;

III - Informar se a análise do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, pode
ensejar em alterações no projeto apresentado, principalmente no que diz respeito aos acessos e à
área do empreendimento.

 

Esgotados os ques onamentos levantados, o EIV inicialmente protocolado foi
apresentado pela empresa Geológica - Consultoria Ambiental, responsável por sua elaboração, na 3ª
Reunião da CPA/EIV ocorrida em 17/06/2019, tendo o estudo sido objeto de análise na 5ª reunião, dia
01/07/2019, e na 6ª, dia 29/07/2019, datando o Parecer Técnico nº 10 da CPA/EIV de 05/08/2019.

A 2ª versão do estudo, elaborada pela empresa Geológica - Consultoria Ambiental, foi
protocolada, por meio do Processo SEI nº 00390-00008879/2019-91, no dia 20/11/2019, e
encaminhada à Diretoria de Instrumentos Urbanísticos – DIURB, que o anexou ao processo principal.

Em 13/12/2019, foi realizada a 11ª Reunião da CPA/EIV 2019 para análise da 2ª versão
do EIV.

2. ANÁLISE

Nesta 2ª versão do estudo, a caracterização do empreendimento e da vizinhança foi
mais aprofundada, a par r da apresentação de dados primários mais completos, entretanto, a
representação da sua volumetria permanece ainda pouco explorada, impossibilitando a compreensão
de elementos importantes, notadamente a envoltória de suas edificações e a conexão do
empreendimento com a área pública.

O EIV, de forma geral, engloba os estudos relacionados ao tráfego e à mobilidade
urbana que, além de abranger os impactos referentes ao incremento de viagens geradas pelo
empreendimento estudado, também busca englobar os estudos referentes à mobilidade dentro e nos
arredores do empreendimento. Para tanto, a presente análise deverá contemplar todos os requisitos
aplicáveis à análise prevista na Lei n° 5.632/2016, que trata de Polo Gerador de Viagens - PGV, sendo
necessário para tanto, a apresentação do projeto de arquitetura (com cotas e em escala visível) das
áreas onde houver circulação de veículos que atenda aos requisitos relacionados ao trânsito e à
segurança viária dispostos em legislação, especialmente no Decreto 38.047/17 e no Decreto
39.272/18.

Assim, os úl mos projetos apresentados no processo de licenciamento (SEI 26309824 à
26319604 do processo 0300-000439/2011) foram u lizados como referência nesta análise, resultando
nas exigências abaixo relacionadas, as quais subs tuem as exigências dos itens 6.9.3 a 6.9.17
constantes no Parecer Técnico 10/2019:

Apresentar os acessos de veículos respeitando a dimensão máxima de 7,00m, estabelecida no
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Decreto 38.047/17.

Quando exis r mais de um acesso de veículos a distância mínima entre eles é de 6,00m,
conforme Decreto 38.047/17.

Acessos de veículos devem distar mais de 5 metros de ponto de tangência de curvas, conforme
previsto no Decreto 38.047/17, Anexo III.

Informar como se dará o controle de acesso veicular e calcular se haverá formação de fila,
conforme dados técnicos do equipamento a ser utilizado.

Não devem ser u lizadas faixas de acumulação (aceleração ou desaceleração) nos acessos de
veículos. À menos que seja comprovada a necessidade tecnicamente.

Para análise do disposto em legislação para a quan dade mínima de vagas reservadas à pessoa
Idosa para o uso Habitação cole va (5% das vagas des nadas a visitantes – Conforme Tabela V
do Decreto 39.272/2018) há a necessidade de informar se há vagas des nadas a visitantes e
sua quantidade.

Informar se o estacionamento do empreendimento será explorado comercialmente, pois neste
caso deverão contar com área de acumulação de automóveis com acesso direto pelo logradouro
público, situada entre o alinhamento do lote e o local de controle, que permita a espera de, no
mínimo, 2% da capacidade total de vagas acessadas pelo local, não inferior a duas vagas,
conforme Art. 136 do Decreto n 39.272/18.

Analisar a formação de fila nos acessos de veículos do empreendimento, considerando o po de
controle e especificações do equipamento a ser implantado.

Acrescentar no estudo do modo não motorizado na AID, o fluxo de pedestres entre o
empreendimento e o ponto de ônibus localizado na marginal da EPTG.

Considerar a existência de sistema cicloviário nas proximidades do empreendimento. Avaliar a
necessidade de conexão do empreendimento com a ciclofaixa da Avenida das Araucárias.

Informar como foi es mada a população residencial de 1.056 habitantes para o
empreendimento (pág. 35 – RIT).

Revisar o cálculo da es ma va de viagens residenciais por hora pico . O valor total u lizado
na distribuição por todos os modos de transporte (tabela 6, pág. 36 – RIT), está diferente do
calculado na distribuição por modos de transporte (tabela 5, pág. 36 – RIT). Isso refle u no total
de viagens geradas pelo empreendimento na hora pico e consequentemente em todo o estudo
de tráfego do modo motorizado, sendo necessário rever os cenários 02 e 03 do estudo e os
impactos sofridos.

Considerar o impacto de outros empreendimentos já aprovados ou em aprovação no entorno,
mesmo que ainda não tenham entrado em operação.

Acrescentar a rotatória na interseção entre a Rua Copaíba e Avenida das Castanheiras no
estudo de níveis de serviço e atrasos.

Faltou apresentar as figuras com os mapas de  Nível de Serviço que mostram a relação
Volume/Capacidade das vias calculadas para os períodos da manhã e tarde do cenário 03 (com
as medidas mitigadoras implantadas).

Apresentar planilha compara va dos níveis de serviço : atual (cenário 00); futuro projetado
com o empreendimento (cenário 02) e  futuro com as medidas mi gadoras implantadas (cenário
03).

A implantação de calçadas não é entendida como mi gação para os impactos no
trânsito, e sim obrigações a serem atendidas pelo empreendimento para aprovação do projeto, como
especificado anteriormente. Caso possua alguma relação, esta deverá estar melhor jus ficada no
estudo.

3. EXIGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO TR

Verificamos a reincidência de 8 exigências em relação ao conteúdo exigido no Termo de
Referência - TR. São elas:

3.1. Caracterização geral do empreendimento:

Item 3.6 – apresentar memorial descritivo;

Item 3.8 -  indicar os locais de bota-fora de remoção de terra;

3.2. Leitura urbana, ambiental e socioeconômica das áreas de influência:

Item 6.1. Iden ficar no mapa as vias Avenida Jequi bá, Avenida Arniqueira, Rua 212 e Via EPC,
além da QS- 01;

Item 6.6.1. Apresentar fachadas do empreendimento;

Item 6.6.2. Descrever o tratamento dado às envoltórias do edi cio, retratando a experiência do
pedestre;

Item 6.6.5. Analisar as relações entre o empreendimento e a Estação Estrada Parque;

Item 6.8.1.  Quantificar população flutuante da AID ;
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Item 6.11.3.1. Caracterizar e analisar o sistema de iluminação pública, nas principais rotas de
pedestres e nas paradas de ônibus         

4.  MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS DE IMPACTOS PROPOSTAS NO
ESTUDO

A 2ª versão do EIV apresentado propõe a execução de algumas medidas mi gadoras e
compensatórias de impacto. Entretanto, a CPA/EIV, tendo em vista o que dispõe o art. 2º, VII, do
Decreto nº39.865/2019, quanto à sua competência de emi r recomendações acerca da adequação do
projeto e das medidas de prevenção, recuperação, mi gação ou compensação a serem adotadas,
propõe alguns agrupamentos e complementações, ficando as medidas mi gadoras relacionadas
abaixo, a saber:

4.0.1. Medida 1 - Requalificação urbana na área pública confrontante ao
empreendimento:

Inclui implantação de calçadas, forração, arborização e mobiliário urbano na área
pública em tela.

A CPA/EIV reitera a importância da execução dessa medida, não apenas enquanto
valorização do espaço público, mas também por favorecer a ocupação deste espaço e, consequente, o
aumento do índice de segurança na região,  recomendando que a medida incorpore, ainda, os
seguintes pontos:

I - Acessibilidade sica e visual, contemplando rampas, piso tá l, e demais parâmetros
projetuais constantes na NBR 9050:2015 que se fizerem pertinentes na situação em questão; e

II - Integração entre as calçadas a serem implantadas àquelas existentes nos principais fluxos na
AID, identificados no RIST (pág. 33), com travessias de pedestres sinalizadas e acessíveis. 

A CPA/EIV ressalta, ainda, a existência de uma linha de alta tensão, conforme Anexo
CEB, passando sobre essa área, que deve ser considerada na elaboração/implantação do projeto.

Deve-se deixar claro que se trata de elaboração de projeto de paisagismo- PSG a par r
de diretrizes a serem solicitadas junto a SEDUH e a execução de sua obra. O projeto PSG, rela vo a
projeto de vegetação, equipamentos de lazer e iluminação pública, deve ser apresentado para análise
e aprovação junto a SUPAR/SEDUH e deve ser elaborado observando-se o Decreto nº 38.247, de 1º de
junho 2017.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7e1a814768af47638a45fb9134f70baa/exec_dec_38247_2017.html

4.0.2. Medida 2 - Controlar os efeitos causados no momento da execução da obra:

 inclui mi gar a forma de u lização de máquinas e equipamentos, horário de trabalho
de obra, sinalização na região externa ao canteiro de obra e área apropriada para o bota-fora. Sugere-
se que o estudo evidencie quais estratégias serão adotadas para que a medida seja plenamente
executada e surta os efeitos desejados.

 

4.0.3. Medida 3 - Alteração do ciclo semafórico na Rua Copaíba:

A reavaliação do RIST pode ensejar alteração da medida de alteração do ciclo
semafórico.

 

4.0.4. Medida 4 - Tratamento dos resíduos sólidos.

Devem ser informadas as estratégias a serem adotadas para a execução desta medida.

 

4.1. MEDIDAS PROPOSTAS PELA CPA/EIV COM BASE NO ESTUDO

A CPA/EIV recomenda que a inclusão das seguintes ações, referentes a impactos ou
potencialidades iden ficados no estudo, possa ser considerada na proposição das medidas
mitigadoras e compensatórias a serem executadas pelo interessado:

 

4.1.1. Medida 5 - Implantação do trecho Tagua nga Shopping – Interseção Copaíba-
Jequitibá

O EIV apresentado iden ficou a escassez de estruturas cicloviárias na AID, cuja
implantação se configura como potencialidade para Águas Claras, em consonância com o
estudo “Mobilidade A va em Águas Claras”, elaborado pela SEDUH e a ser implementado pela
Secretaria de Estados de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF. 

O estudo “Mobilidade A va em Águas Claras” realizou  análises dos percursos de
pedestres e ciclistas, em raios de abrangência de deslocamento de 5, 10 e 15 minutos, a par r de
cada estação do metrô, propondo a implantação de passeios compar lhados, ciclofaixas e também
ciclovias segregadas no sistema viário principal (vias Araucárias e Castanheiras), nos Boulevares
Norte e Sul, na Av. Parque Aguas Claras, e nas vias transversais, evidenciando o potencial da bicicleta
na complementação do metrô como modo de deslocamento em direção às a vidades de grande porte
como Hospitais, Universidades, Centros Comerciais, instituições e espaços culturais.

https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/static/fotos/nosurbanos/DOC_TEC/MOBILIDADE_ATIVA_EM_AGUAS_CLARAS.pdf
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Imagem 1: Projeto de Mobilidade Ativa em Águas Claras
Fonte: Geoportal, camada Intervenções Urbanísticas, Projetos SEDUH

Uma vez que parte desse projeto encontra-se inserida na AID, a CPA/EIV sugere que tal
medida contemple a execução do projeto SIV/MDE 105/2017), aprovado pela Portaria nº65, de 28 de
maio de 2018, no trecho Taguatinga Shopping – Interseção Copaíba-Jequitibá.

 

4.1.2. Medida 6 - Requalificação de trecho entre a Interseção Copaíba-Jequi bá –
Interseção Araucárias-Rua 37 Sul, com inserção de acessibilidade;

O RIST evidenciou este trecho como integrante dos principais fluxos da AID. Uma vez
que o mesmo não encontra-se contemplado no projeto “Mobilidade A va”, a CPA/EIV sugere que o
interessado se responsabilize pela elaboração de projeto e implantação deste trecho, como
complementação desse projeto.  

 

4.1.3. Medida 7 - Rede coletora de esgotos

Inclui travessia pelo método não destru vo e construção em área asfaltada e de
calçadas, avaliada em R$ 350.000 (EPRC-11/038 CAESB) e de Abastecimento de Água.

A resposta da CAESB, Anexo 4 do estudo, acerca da capacidade de abastecimento de
água e de coleta de esgotamento sanitário pela concessionária, evidenciou a necessidade da
execução de nova rede coletora de esgotos para atendimento dos lançamentos provenientes de 3
empreendimentos, dentre eles aquele que é objeto desta análise, mo vo pelo qual a CPA/EIV entende
que a execução da mesma, avaliada em R$ 350.000, fique a cargo do interessado.

Em razão da não apresentação da resposta à consulta  da CAESB, a mesma deve ser
apresentada e avaliado as condicionantes postas ao empreendimento, que passarão a ser
incorporadas ao EIV.

 

4.1.4. Medida 8 - Rede de drenagem de águas pluviais;

A resposta da NOVACAP, Anexo 5 do estudo, acerca da capacidade de atendimento, da
existência de interferências e de eventuais recomendações, evidencia a “inexistência de rede de
drenagem pluvial implantada/projetada que atenda o lote em questão”, não havendo, portanto
capacidade de escoamento de águas pluviais por parte da concessionária. Logo, a CPA/EIV sugere que
o projeto e a implantação desta rede de drenagem de águas pluviais fique a cargo do interessado.

 

Quanto à medida "Implantação de Paraciclo em ambiente interno e externo ao
empreendimento", e a de "amortecimento de águas pluviais", com o tubo de lançamento em meio-fio,
com no máximo Ø 100 mm, por se tratar de lote acima de 600m², constante do Anexo 05, consulta à
NOVACAP/ADASA,  a CPA/EIV entende que a execução desta ação não é uma mi gação dos impactos
causados pelo empreendimento, e sim um requisito para a aprovação do projeto.

5. RESUMO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO EIV E PELA CPA/EIV

A imagem abaixo compreende a abrangência de algumas das medidas propostas, cuja
locação é mais facilmente estabelecida sem a necessidade de consultas prévias às concessionárias:
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Imagem 2: Medidas de requalificação do espaço pública propostas no EIV e pela CPA/EIV.
Fonte: Geoportal, Camada Intervenções Urbanísticas, Projetos Seduh, com edição para inclusão das demais

poligonais mencionadas da legenda.
 

6. 4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CPA/EIV enfa za a necessidade de o interessado responsabilizar-se pela execução
de medidas de mi gação e compensação de impactos listados neste Parecer Técnico. Além delas,
ressalta que também deve realizar as seguintes ações, que são obrigações a serem verificadas no
âmbito da habilitação de projeto arquitetônico:

I - Amortecimento de águas pluviais, com o tubo de lançamento em meio-fio, com no máximo Ø
100 mm (Anexo 5, NOVACAP/ADASA); e

II - Implantação de Paraciclo em ambiente interno e externo ao empreendimento, a fim de
atender o Plano de ciclomobilidade;

Por fim, esta CPA/EIV ressalta que o cumprimento das exigências apontadas neste
Parecer Técnico pode implicar em novas exigências ou adequações.

 

7. ASSINATURAS

   

VICENTE CORREIA LIMA NETO
Coordenador CPA/EIV

 

CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMÃO
Titular - Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN

 

MARIA ROSANGELA CAVALCANTI BARROSO

Suplente - Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN

 

MAYSA RIBACIONKA GOES DE ARAUJO
Suplente - Coordenação de Preservação da Subsecretaria de Gestão Urbana - SCUB/COPRESB

 

FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES

Titular - Coordenação de Aprovação de Projetos - CAP
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MARIA CRISTINA MARQUES RESENDE

Titular - Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF

 

HELMA RIBEIRO FISCHER VIEIRA

Titular - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

 

RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA E SILVA

Titular - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB

 

KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS

Titular - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal — Brasilia Ambiental -
IBRAM

 

JULIANA SOARES DAS NEVES
Titular - Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal - DER/DF

JAQUELINE M. TORRES DE BRITTO
Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN

 

FÁBIO BARCELLA DE OLIVEIRA

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por VICENTE CORREIA LIMA NETO - Matr.0268852-2,
Subsecretário(a) de Políticas e Planejamento Urbano, em 17/12/2019, às 10:44, 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.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMAO -
Matr.0158358-1, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão, em 17/12/2019,
às 11:53, 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 MARIA ROSANGELA CAVALCANTI BARROSO -
Matr.0274837-1, Assessor(a), em 17/12/2019, às 15:28, 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.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA MARQUES RESENDE -
Matr.0275274-3, Assessor(a) Especial, em 17/12/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por FABIO BARCELLAR DE OLIVEIRA - Matr.0052949-4,
Gerente de Processos, em 17/12/2019, às 15:41, 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.

Documento assinado eletronicamente por KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS - Matr.
1689525-8, Diretor(a) de Licenciamento II, em 17/12/2019, às 16:03, 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.

Documento assinado eletronicamente por MAYSA RIBACIONKA GOES DE ARAUJO - Matr.
0274675-1, Assessor(a), em 18/12/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA SOARES DAS NEVES - Matr.0182145-8,
Gerente de Análise de Pólo Gerador de Trânsito, em 20/12/2019, às 14:08, 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.

Parecer Técnico 20 (32900993)         SEI 00390-00006917/2017-18 / pg. 377



Documento assinado eletronicamente por HELMA RIBEIRO FISCHER VIEIRA - Matr.0075144-8,
Chefe da Divisão de Projetos, em 20/12/2019, às 15:09, 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= 32900993 código CRC= 62684D26.

"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

 

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 32900993

Parecer Técnico 20 (32900993)         SEI 00390-00006917/2017-18 / pg. 378



Correspondência Eletrônica - 33146429

Data de Envio: 
  19/12/2019 16:09:32

De: 
  SEDUH/Email da Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão <diurb@segeth.df.gov.br>

Para:
    Vicente Correia Lima Neto <vicente.neto@seduh.df.gov.br>
    Cristiane Siggea Benedetto <cristiane.benedetto@seduh.df.gov.br>
    Cristiane Gomes Ferreira Gusmão <cristiane.gusmao@seduh.df.gov.br>
    André Bello <andre.bello@seduh.df.gov.br>
    verena2@geologicadf.com.br

Assunto: 
  Parecer Técnico de 2ª análise do EIV do empreendimento POE 668, Rua Copaíba

Mensagem: 
  Prezada Verena,

Encaminhamos o Parecer Técnico SEI-GDF nº 20/2019 - SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB, referente à análise da 2ª
versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV do empreendimento POE 668, Rua Copaíba, para
conhecimento e providências pertinentes.

Atenciosamente,

Maria Helena Fróz Gomes
Assessora DIURB/COPLU/SUPLAN/SEDUH
3214-4170

Anexos:
    Parecer_Tecnico_32900993.pdf
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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, 09 de março de 2020.

À COPLU,

Encaminhe-se para análise e manifestação, a fim de que seja verificada a
documentação apresentada pela Geológica Consultoria Ambiental, originalmente anexa ao Processo
SEI/GDF (00390-00001653/2020-01), acerca do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV do
Empreendimento denominado POE 668, localizado na Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras/DF - RA
XX, cujo interessado é a empresa NW Empreendimentos Imobiliários S.A, tendo em vista o Parecer
Técnico SEI-GDF n.º 20/2019 - SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB, constante no Doc. SEI/GDF (32900993).

 

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 11/03/2020, às 08:23, 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= 36720150 código CRC= 4643C88E.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 36720150
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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 Política Urbana

Despacho - SEDUH/SUPLAN/COPLU Brasília-DF, 11 de março de 2020.

De ordem,

Encaminhe-se à Diretoria de Instrumentos Urbanís cos e de Apoio à
Gestão (DIURB),  para análise e manifestação, a fim de que seja verificada a documentação
apresentada pela Geológica Consultoria Ambiental, originalmente anexa ao Processo SEI/GDF (00390-
00001653/2020-01), acerca do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV do Empreendimento
denominado POE 668, localizado na Rua Copaíba, Lote 09, Águas Claras/DF - RA XX, cujo interessado
é a empresa NW Empreendimentos Imobiliários S.A, tendo em vista o Parecer Técnico SEI-GDF n.º
20/2019 - SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB, constante no Doc. SEI/GDF (32900993).

 

 

Angélica de Oliveira Souza

Assessora

Documento assinado eletronicamente por ANGELICA DE OLIVEIRA SOUZA - Matr.1274669-7,
Assessor(a), em 11/03/2020, às 09:39, 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= 36870615 código CRC= 657FBA7E.

"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

 

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 36870615
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação de Política Urbana

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão

Despacho - SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB Brasília-DF, 01 de abril de 2020.

À DIRARC/COLIC,

Encaminhamos o presente processo para providências quanto à emissão de boleto
de taxa de reanálise de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV do empreendimento da Rua Copaíba,
Lote 9, Águas Claras, DF, uma vez que foi protocolado nova versão do estudo ( 36663562) com
o cumprimento de exigências rela vas ao Parecer Técnico SEI-GDF n.º 20/2019 (32900993),
concretizando- se, portanto, o previsto no art. 44, § 4º, da Lei nº 5.022/2013, que dispõe sobre o EIV:

§ 4º A par r da segunda listagem de exigências para correção ou
complementação de informações previstas no TR, é cobrada nova taxa no
valor de cinquenta por cento da cobrada inicialmente, exceto quando for
relativa a itens não listados anteriormente.

[grifos acrescidos]

 

Atenciosamente,

 

Cristiane Gusmão

Diretora
DIURB/COPLU/SUPLAN

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMAO -
Matr.0158358-1, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão, em 01/04/2020,
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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37979387 código CRC= D89E1F23.

"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
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03/04/2020 Agenci@Net - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Extranet/Sislanca/GerarBoleto?NumeroGuia=00&NumeroLancamento=0000286850 1/1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA

LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

 NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
CPF/CNPJ

 10735073000185
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

 SH/N QD 2 BL A LJ 134
BAIRRO

 ASA NORTE
CIDADE

 BRASILIA
UF

 DF
CEP

 70702900
TELEFONE

 (61)33158717
ÓRGÃO GERADOR

 075
NOME ÓRGÃO GERADOR

 075 - SECRETARIA DE DESENVOLV.URBANO E HABITACAO DF
CÓDIGO DA RECEITA

 3576
NOME DA RECEITA

 3576 - TAXA - EIV - SEDHAB
COTA/REFERÊNCIA

 002020

№ LANÇAMENTO

 0000286850

№ GUIA LANÇAMENTO

 03/04/2020-075-
0000253

№ CONSOLIDADO

 0119465732
DATA DO COMANDO

03/04/2020
DATA DA LAVRATURA

 03/04/2020
PERÍODO (MÊS/ANO)

 04/2020 A 05/2020

QUANTIDADE DE
COTAS

 1
№ DO PROCESSO

00390.00006917/2017-
18

№ DA ORIGEM

 000017/2020-TX
DATA DA CIÊNCIA

 03/04/2020
QUANTIDADE DE DIAS PARA IMPUGNAÇÃO

 1
DATA DA CONSTITUIÇÃO

 06/04/2020
CONSTITUIÇÃO DEF.

 Não

RELAÇÃO DE COTAS
COTA DATA DE VENC. VAL. PRINCIPAL VAL. MULTA VAL. JUROS VAL. TOTAL SIT. VAL. P/ PAG. ATÉ

00 04/05/2020 4237,06 0,00 0,00 4237,06 00 04/05/2020

856300000424 370600090408 520000119468 573200039655

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

01 CF/DF 02 CÓDIGO DA RECEITA

 3576
03 COTA/REFERÊNCIA

 002020
04 DATA DO VENCIMENTO

 04/05/2020
05 EXERCÍCIO

 2020
06 INSCRIÇÃO

 *****
07 PLACA

 *****
18 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

 TAXA - EIV - SEDHAB
08 № DO PROC/AIA/NOT

 0000286850
NOME OU RAZÃO SOCIAL
NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

09 CPF/CNPJ

 10735073000185
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
SH/N QD 2 BL A LJ 134

10 UNIDADE ADMINISTRATIVA

0009
BAIRRO CIDADE

BRASILIA
UF
BRASILIA

CEP 11 RESERVADO À SEF

 69
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO

CPF/CNPJ: 10735073000185
VALOR ORIGINAL DA COTA: 4.237,06
PERIODO: 04/2020 A 05/2020
ORIGEM DO DEBITO: 000017/2020-TX
REANáLISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANçA - EIV - RUA COPAíBA, LOT
TE 09 -ÁGUAS CLARAS, D

12 RESERVADO

 119465732
13 PRINCIPAL

4237,06
14 MULTA

0
15 JURO DE MORA

0
16 OUTROS

0
17 VALOR TOTAL

4237,06

856300000424 370600090408 520000119468 573200039655

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Correspondência Eletrônica - 38142642

Data de Envio: 
  03/04/2020 16:08:56

De: 
  SEDUH/Email da Diretoria de Arrecadação <dirarc@seduh.df.gov.br>

Para:
    eliomar.nascimento@paulooctavio.com.br

Assunto: 
  Boleto reanalise EIV

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde!

 

Conforme solicitado, seguem em anexo a taxa de reanálise EIV referente ao processo nº  00390-00006917/2017-18.

Os comprovantes de pagamento deverão ser apresentados via protocolo com o restante da documentação solicitada.

 

 

Atenciosamente,
Diretoria de Arrecadação
Coordenação de Licenciamento e Contratos - COLIC/CAP
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH
Atendimento CAP - Telefone: (61) 3214-4153

 

 

Anexos:
    Boleto_38142071_TAXA_REANALISE_EIV.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação de Licenciamento e Contratos

Diretoria de Arrecadação

Despacho - SEDUH/CAP/COLIC/DIRARC Brasília-DF, 03 de abril de 2020.

À SUPLAN/COPLU/DIURB,

 

Conforme solicitado foi emi do o boleto de taxa de reanálise de Estudo de Impacto de
Vizinhança - EIV do empreendimento da Rua Copaíba, Lote 9 - Águas Claras (Doc. SEI 37979387 e
encaminhado ao interessado o boleto supracitado (Doc. SEI 38142642).

 

 Izabela Cristina de Jesus Cardoso

Arquiteta/Assessora

Mat.: 276.593-4

 

 

De acordo, encaminhe-se a Diretoria de Instrumentos Urbanís cos e de Apoio à Gestão
da Coordenação de Polí ca Urbana da Subsecretaria de Polí cas e Planejamento Urbano - SUPLAN. 
nos termos do despacho  supra.

 

 

MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE ABREU

Diretor de Licenciamento

Mat.: 269.955-9

 

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE ABREU -
Matr.0269955-9, Diretor(a) de Arrecadação, em 03/04/2020, às 16:22, 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.

Documento assinado eletronicamente por IZABELA CRISTINA DE JESUS CARDOSO -
Matr.0276593-4, Assessor(a), em 03/04/2020, 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.

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= 38142722 código CRC= 3CCFA744.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 38142722
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Comissão Permanente de Análise dos Estudos Prévios de Impacto de
Vizinhança

 

Parecer Técnico n.º 8/2020 - SEDUH/GAB/CPA-EIV  

 

PARECER TÉCNICO nº 08/2020 - CPA/EIV

 

Brasília, 09/04/2020

 

Referência: Processo SEI nº 00390-00006917/2017-18

Interessado: NW Empreendimentos Imobiliários S/A

Assunto: 3ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, rela vo ao
empreendimento denominado “POE 668", Rua Copaíba - Águas Claras (RA XX).

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

 

Trata o presente Parecer Técnico de 3ª análise do Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança - EIV, do empreendimento denominado POE 668, situado à Rua Copaíba, Lote 09 - Águas
Claras, DF (RA XX), que tem como ponto de par da o Parecer Técnico SEI-GDF n.º 20/2019 (32900993),
exarado por esta Comissão Permanente de Análise do EIV - CPA/EIV em 13/11/2019. 

O POE 668 é um empreendimento de uso misto, com 70.238,16m² de área construída,
composto por 4 torres residenciais (Blocos A, B, C e D) de 18 pavimentos e Galeria Comercial (térreo +
subsolo).

A empresa Geológica - Consultoria Ambiental é a responsável pela elaboração do EIV.

No dia 09/04/2020 ocorreu a 2ª Reunião Extraordinária da CPA/EIV, na qual foi
consolidado o presente Parecer Técnico. 

 

2. ANÁLISE

 

Nesta 3ª versão do estudo, restam poucos aspectos a serem contemplados, solicitados
nos Pareceres Técnicos nº 10/2019 (26156403) e nº 20/2019 (32900993) previamente emitidos.

A caracterização do empreendimento e da vizinhança foi complementada com
representações mais expressivas da volumetria do empreendimento, possibilitando uma maior
compreensão de aspectos materiais per nentes à envoltória das edificações, bem como seu impacto
na vizinhança imediata e sua conexão com a área pública.
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Imagens 1 e 2: Volumetria Geral e Aproximada do Empreendimento
Fonte: EIV Copaíba, 3ª versão

 

As imagens de antes e depois ajudaram bastante na compreensão do impacto
volumétrico do empreendimento na paisagem, entretanto, falta ainda, discorrer sobre a experiência do
pedestre com relação às envoltórias das edificações. Além disso, outro aspecto pouco explorado foi a
caracterização e análise do sistema de iluminação pública nas principais rotas de pedestres e nas
paradas de ônibus.
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Imagens 3 e 4: Antes e depois do Empreendimento
Fonte: EIV Copaíba, 3ª versão
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Imagens 5 e 6: Antes e depois do Empreendimento
Fonte: EIV Copaíba, 3ª versão

 
 

    

Imagens 7 e 8: Antes e depois do Empreendimento
Fonte: EIV Copaíba, 3ª versão

 

Quanto aos estudos relacionados ao tráfego e à mobilidade urbana, percebe-se a
reincidência de alguns aspectos elencados no parecer anterior, onde se reitera a necessidade de
apresentação do projeto de arquitetura (com cotas e em escala visível) das áreas onde houver
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circulação de veículos que atenda aos requisitos relacionados ao trânsito e à segurança viária,
dispostos em legislação, especialmente no Decreto nº 38.047/17 e no Decreto nº 39.272/18, uma vez
que, tendo sido enquadrado simultaneamente em EIV e em Pólo Gerador de Viagens – PGV, deve
atender também aos requisitos exigidos na Lei n° 5.632/2016, que trata de PGV.

Embora tenham sido propostos dois acessos de veículos à parte
residencial, jus ficáveis em decorrência do número de vagas, observa-se que há pavimentação
excessiva e desnecessária, a qual induz a uma acomodação indesejada de veículos no local, seja no
momento do embarque e desembarque, seja por possibilitar o estacionamento irregular, os quais
tendem a atrapalhar o acesso ao empreendimento e a circulação de pedestres no espaço público
lindeiro. Com tais preocupações em mente, esta CPA/EIV sugere que o projeto de arquitetura dê
con nuidade ao jardim na entrada da rua 210, de modo a ter uma faixa verde, sem calçada,
margeando esta rua, bem como fazer o contorno do meio-fio dividindo os dois acessos de veículos,
tanto de entrada quanto de saída.

Considerando-se que a área lindeira é pública e que será requalificada para prover uma
melhor experiência para o pedestre, esta comissão entende que não há necessidade em ocupar uma
largura total de 14 metros de área pública com sistema viário de acesso ao estacionamento comercial,
sendo que 7 metros de largura é suficiente para tanto, tendo em vista ser reduzido o número de vagas.
Por isso, sugere-se que o projeto arquitetônico seja adequado para que o acesso à galeria comercial
ocorra através de uma via de acesso simples, de 7 m de largura, com duplo sen do, contendo entrada
e saída ao estacionamento.

Quanto às medidas mi gadoras, o EIV acatou parte das considerações tecidas no
Parecer Técnico nº 20/2019, tendo optado por manter no corpo do estudo medidas entendidas por
essa comissão como afetas ao licenciamento de projeto arquitetônico, tal como execução do canteiro
de obra em área pública limítrofe ao empreendimento, ou criação de sistema para retardo das águas
pluviais para que posteriormente sejam enviadas para a rede de drenagem pública.

Quanto àquelas recomendadas por esta comissão, observa-se que as medidas rela vas
ao projeto de mobilidade a va de Águas Claras precisam ser melhor definidas, pois existe diferença
no objeto. Por exemplo, na medida referente à “Implantação do trecho Tagua nga Shopping –
Interseção Copaíba-Jequi bá”, o interessado deve se responsabilizar apenas pela implantação do
projeto, uma vez que já existe projeto elaborado e aprovado (SIV/MDE 105/2017). Já na medida de
“Requalificação de trecho entre a Interseção Copaíba-Jequi bá – Interseção Araucárias-Rua 37 Sul”, o
interessado deve ser responsável tanto pela elaboração de Projeto de Sistema Viário – SIV (a par r de
diretrizes a serem solicitadas junto a SEDUH), quanto pela sua implantação. Recomenda-se, portanto,
que ambas as medidas sejam dissociadas no quadro de medidas e respec vo Cronograma Físico-
Financeiro, e detalhadas as diferentes responsabilidades referentes à projeto e implantação, bem
como os seus respectivos prazos.

Além disso, verifica-se que a complementação apresentada do RIT (Anexo VIII, pag. 13 -
36664642), destaca que "o único trecho que o projeto de Mobilidade A va ainda não contempla é o
que liga o empreendimento à Estação Estrada Parque, pela Rua Araçá" e sugere a adequação das
calçadas de forma a permi r o compar lhamento entre ciclistas e pedestres. A CPA/EIV concorda com
tal observação e recomenda a sua incorporação junto às medidas mi gadoras, da mesma maneira que
foi incorporada a medida "alteração do ciclo semafórico na intersecção da Av. Castanheiras" também
sugerida neste complemento.

Quanto às medidas exigidas pelas concessionárias de serviços públicos, a CPA/EIV
deliberou que também devem fazer parte do escopo de medidas a constar no EIV, uma vez que assim
dispõe a Lei 5022/2013:

 

"Art. 14. O EIV deve incluir:
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(...)

VII – medidas de prevenção, recuperação, mi gação e compensação de
impactos em função dos efeitos dos impactos gerados para adequar e
viabilizar a inserção do empreendimento em harmonia com as condições
do local pretendido e seu entorno, caso necessárias;

VIII – custos, cronograma e responsáveis pela implantação, planos e
programas de monitoramento das medidas propostas, quando houver."

[grifos acrescidos]

 

Deste modo, esta comissão sugere as seguintes medidas de adequação de projeto,
prevençao, mi gação e compensação de impactos, cujos prazos de elaboração de projeto e de
implantação devem ser detalhados:

 

1 - Adequação de projeto arquitetônico quanto ao sistema viário de acessos ao
lote:

o acesso à galeria comercial deve ocorrer através de um sistema viário de acesso
simples, com duplo sentido, contendo entrada e saída ao estacionamento

dar con nuidade ao jardim na entrada da rua 210, de modo a ter uma faixa verde,
sem calçada, margeando a rua 210, bem como fazer o contorno do meio-fio dividindo os dois
acessos de veículos, tanto de entrada quanto de saída.

 

2 - Requalificação urbana na área pública confrontante ao empreendimento e suas
calçadas lindeiras: elaboração de Projeto de Paisagismo- PSG a par r de diretrizes a serem solicitadas
junto a SEDUH e a execução de sua obra.

 

3 - Implantação do projeto Mobilidade Ativa de Águas Claras:

3.1       Execução do projeto SIV/MDE 105/2017 no trecho Tagua nga Shopping –
Interseção Copaíba-Jequitibá, aprovado pela Portaria no 65, de 28 de maio de 2018

3.2       Elaboração de projeto e implantação do trecho entre a Interseção Copaíba-
Jequitibá – Interseção Araucárias-Rua 37 Sul

3.3       Elaboração de projeto e implantação no trecho que liga o empreendimento a
Estação Estrada Parque, pela Rua Araçá.

 

4 - Ajustes do ciclo semafórico:

4.1       Alteração do ciclo semafórico na Rua Copaíba, conforme definido no RIT

4.2       Alteração do ciclo semafórico na intersecção da Av. Castanheiras

 

5 - Controle  dos efeitos causados no momento da execução da obra:

forma de utilização de máquinas e equipamentos;

horário de trabalho de obra;
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sinalização na região externa ao canteiro de obra;

área apropriada para o bota-fora, conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil – PGRCC (Anexo IX - 36664718).

 

6 - Execução de nova rede coletora de esgotos: complementações nas redes de água
e esgoto para interligação aos sistemas existentes conforme descrito em Termo de Viabilidade de
Atendimento – TVA nº 19/082 (Anexo III - 36663885)

 

7 - Rede de drenagem de águas pluviais: atender a Resolução nº 09 ADASA, pela qual
o tubo de lançamento poderá ser feito em meio fio, não ultrapassando o diâmetro de 100mm (Carta
SEI-GDF n.o 260/2019 - NOVACAP/PRES/DU - Anexo IV - 36664022)

 

3. EXIGÊNCIAS

 

Leitura urbana, ambiental e socioeconômica das áreas de influência:

 

1.         Descrever o tratamento dado às envoltórias do edi cio, retratando a experiência
do pedestre – reincidência

Item 6.6.2 do TR

 

2.         Caracterizar e analisar o sistema de iluminação pública, nas principais rotas de
pedestres e nas paradas de ônibus - reincidência

Item 6.11.3.1 do TR

 

3.         Apresentar os acessos de veículos respeitando a dimensão máxima de 7,00m.
Alguns acessos na Prancha AR-01 não apresentam cotas, não sendo possível aferir este item. –
reincidência

Decreto 38.047/17

 

4. No acesso à área comercial, a ocupação da área pública deve se restringir ao mínimo
necessário, não criando faixas paralelas e nem áreas com pavimentação desnecessárias que ficarão
obsoletas.

Lei n° 5.632/2016

 

5. Quando exis r mais de um acesso de veículos a distância mínima entre eles é de
6,00m. Algumas distâncias entre acessos na Prancha AR-01 não apresentam cotas, não sendo possível
aferir este item - reincidência
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Decreto 38.047/17

 

6.         Acessos de veículos devem distar mais de 5 metros de ponto de tangência de
curvas. Os 5 metros entre um raio e outro devem ser contados entre o final de um raio até o início do
outro - reincidência

Anexo III, Decreto 38.047/17

 

7.         As calçadas devem ser projetadas atendendo às dimensões mínimas exigidas e
apresentando as faixas de serviço, de acesso e passeio. Só foi definido o passeio.reincidência

art. 19, Decreto 38.047/17

 

8.         Informar no estudo se o acesso comercial também será controlado por meio de
disposi vo automá co ( po cancela automá ca ou com re rada de cket), uma vez que o relatório só
apresenta estudo para a entrada residencial.

Decreto 38.047/17

 

9.         Apresentar em planta a distância da área pública em frente ao lote
(comprimento da via de acesso).

Decreto 38.047/17

 

10.       Apresentar análise e proposta para os atrasos e nível de serviço encontrados na
Avenida Jequi bá, uma vez que a alteração semafórica proposta como medida mi gadora influenciará
diretamente esta via.

Item 8 do TR

 

11.       Explicar por que nem todas as aproximações da rotatória da Avenida das
Araucárias foi contemplada nas simulações (no mínimo no período da tarde, por ser rota de chegada).

Item 8 do TR

 

12.       Explicar a alteração encontrada no ponto 3 figura 34 (Anexo VIII, pag. 56 -
36664642). E porque não há proposta de mitigação para ela.

Item 8 do TR

 

13.       Apresentar Planta de sinalização ver cal e horizontal existente e projetada
(proposta).
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Item 8 do TR

 

14.       Apresentar projeto com proposta de uso da área pública como canteiro de
obras/tapume, pois não é possível iden ficar claramente os impactos do canteiro de obras sobre a
circulação de veículos e pedestres, oriundos de desvios de trânsito, operações de carga/descarga,
interdição de áreas públicas, etc.

Item 8 do TR

 

15.       Incluir dados, análises e estudos sobre o impacto do empreendimento na DF-
001.

Lei n° 5.632/2016

 

16.       Apresentar Ficha Técnica de PGV devidamente preenchida pela CAP.

Lei n° 5.632/2016

 

17.       Explicar por que os níveis de serviço em alguns pontos ficaram ainda mais
críticos após a implantação das medidas mitigadoras.

Item 8 do TR

 

Medidas mitigadoras:

 

18.       Indicar corretamente que a medida “Controle dos efeitos causados no momento
da execução da obra” proposta refere-se à etapa de Instalação do Empreendimento (e não à sua
Operação, como expresso no estudo)

Item 10 do TR

 

19.       Explicitar como se dará: forma de u lização de máquinas e equipamentos,
horário de trabalho de obra, sinalização na região externa ao canteiro de obra (Medida “Controle dos
efeitos causados no momento da execução da obra”)

Item 10 do TR

 

20.       Corrigir o quadro de medidas mitigadoras conforme indicado neste Parecer.

Item 10 do TR
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Tendo em vista o que dispõe o art. 2º, III e VII, do Decreto nº 39.865/2019 quanto à
competência da CPA/EIV de solicitar esclarecimentos e complementação das informações
apresentadas, bem como ajustes ao EIV, e de emi r recomendações acerca da adequação do projeto e
das medidas de prevenção, recuperação, mi gação ou compensação a serem adotadas, quando for o
caso; esta comissão recomenda o cumprimentos das exigências elencadas no item 3, bem como das
demais considerações apresentadas neste Parecer.

As exigências aqui elencadas não são impedimento para a realização da audiência
pública, que deve, no entanto, ser realizada apresentando-se o estudo com as correções e
recomendações aqui listadas.

Por fim, destaca-se que os procedimentos para a realização da audiência pública devem
observar as recomendações constantes no art. 211 da Lei complementar nº 803, de 25 de abril de
2009 (PDOT) e na Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013.

 

5. ASSINATURAS

 

VICENTE CORREIA LIMA NETO
Coordenador CPA/EIV

 

CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMÃO
Titular - Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN

 

ANDRÉ BELLO
Suplente - Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN

 

CAROLINE PEREIRA PIRES DE OLIVEIRA

Titular - Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN

 

ARTUR LEONARDO COELHO ROCCI
Suplente - Coordenação de Preservação da Subsecretaria do Conjunto Urbanístico de Brasília -

SCUB/COPRESB

 

FRANCISCO JOSÉ ANTUNES FERREIRA
Titular - Coordenação de Gestão Urbana da Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades -

SUDEC/COGEST

 

TEDER SEIXAS DE CARVALHO

Titular - Coordenação de Aprovação de Projetos - CAP

 

FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES
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FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES

Titular - Coordenação de Aprovação de Projetos - CAP

 

MARIA CRISTINA MARQUES RESENDE

Titular - Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF

 

THIAGO MELO DE OLIVEIRA B. SALES

Titular - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB

 

FÁBIO BARCELLAR DE OLIVEIRA

Suplente - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

 

DANIELE SALES VALENTINI
Titular - Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN

 

JULIANA SOARES DAS NEVES
Titular - Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal - DER/DF

 

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MELO DE OLIVEIRA BASTOS SALES -
Matr.0275911-x, Membro da Comissão-Suplente, em 16/04/2020, às 16:14, 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 CAROLINE PEREIRA PIRES DE OLIVEIRA -
Matr.0274732-4, Membro da Comissão, em 16/04/2020, às 17:21, 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.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSÉ ANTUNES FERREIRA -
Matr.0127378-7, Membro da Comissão, em 17/04/2020, às 09:05, 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 CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMAO -
Matr.0158358-1, Membro da Comissão, em 17/04/2020, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA MARQUES RESENDE -
Matr.0275274-3, Membro da Comissão, em 19/04/2020, às 12:46, 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 TEDER SEIXAS DE CARVALHO - Matr.0136715-3,
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Membro da Comissão, em 20/04/2020, às 15:15, 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.

Documento assinado eletronicamente por FABIO BARCELLAR DE OLIVEIRA - Matr.0052949-4,
Membro da Comissão-Suplente, em 20/04/2020, às 15:18, 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.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR LEONARDO COELHO ROCCI - Matr.0271178-
8, Membro da Comissão-Suplente, em 20/04/2020, às 15:35, 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 VICENTE CORREIA LIMA NETO - Matr.0268852-2,
Presidente da Comissão, em 20/04/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES - Matr.0126795-7,
Membro da Comissão, em 20/04/2020, às 15:41, 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.

Documento assinado eletronicamente por DANIELE SALES VALENTINI - Matr.0079269-1,
Membro da Comissão, em 20/04/2020, 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= 38709169 código CRC= 3738EC05.

"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

 

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 38709169
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Correspondência Eletrônica - 38972329

Data de Envio: 
  22/04/2020 10:59:10

De: 
  SEDUH/Email da Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão <diurb@segeth.df.gov.br>

Para:
    vicente.neto@seduh.df.gov.br
    Cristiane Siggea Benedetto <cristiane.benedetto@seduh.df.gov.br>
    Cristiane Gomes Ferreira Gusmão <cristiane.gusmao@seduh.df.gov.br>
    André Bello <andre.bello@seduh.df.gov.br>
    verena2@geologicadf.com.br

Assunto: 
  Parecer Técnico de 3ª análise do EIV do empreendimento POE 668, Rua Copaíba

Mensagem: 
  Prezada Verena,

Encaminhamos, em anexo, o Parecer Técnico SEI-GDF nº 08/2020 da Comissão Permanente de Análise do Estudo
de Impacto de Vizinhança - CPA/EIV, referente à análise da 3ª versão do EIV do empreendimento POE 668, Rua
Copaíba, para conhecimento e providências pertinentes.

Solicitamos a gentileza de enviar correspondência eletrônica para o e-mail diurb@seduh.df.gov.br, informando sobre o
recebimento do documento supracitado, para fins de comprovação.

Atenciosamente,

Maria Helena Fróz Gomes
Assessora DIURB/COPLU/SUPLAN/SEDUH
3214-4170

Anexos:
    Parecer_Tecnico_38709169.pdf
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Brasília 30 de abril de 2020. 

Carta Nº 300/2020 - Geológica 

 

A/C 

VICENTE CORREIA LIMA NETO 

Coordenador da CPA/EIV 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH 

SCS Quadra 06 Bloco A Brasília-DF 

CEP 70.306.918 

 

Ref.: Parecer Técnico nº 8/2020 – SEDUH/GAB/CPA-EIV – Providências para 

realização de Audiência Pública. 

 

Interessado: NW Empreendimentos Imobiliários S/A 

 

Processo SEI nº 00390.00006917/2017-18 

 

 

No intuito de providenciar as ações necessárias para realização da Audiência 

Pública com vistas à apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança 

– EIV, relativo ao empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 09 – Águas 

Claras em atenção ao exposto no Parecer Técnico nº 8/2020 – SEDUH/GAB/CPA-EIV 

e,  considerando o Plano de Contingência Distrital do GDF, que determinou a suspensão 

de todos os eventos no Distrito Federal como forma de prevenção e combate à pandemia 

do Covid-19, solicitamos manifestação desta Subsecretaria no sentido de promover o 

evento online com transmissão ao vivo de acordo com os termos expostos a seguir. 

 

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, 

nos termos da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013, e em conformidade 

ao art. 28, da  Lei Distrital nº 5.022, de 4 de fevereiro de 2013, bem como 

ao contido no Decreto nº 39.865, de 31 de maio de 2019, CONVOCA a 

população para a Audiência Pública com vistas à apresentação e 

discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, relativo ao 

empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 09 – Águas Claras, 

Região Administrativa de Águas Claras - RA XX – DF  de interesse da 
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empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ: 

10.735.073/0001-85. 

O evento será online, com transmissão ao vivo, entre 19 

horas e 21 horas, por meio do canal do YouTube. O acesso pode ser feito 

por meio do link: (inserir o link de acesso). A realização da audiência 

pública em formato online está de acordo com o Plano de Contingência 

Distrital do GDF, que determinou a suspensão de todos os eventos no 

Distrito Federal como forma de prevenção e combate à pandemia do 

Covid-19. A Audiência Pública será realizada NO DIA 08 DE JUNHO 

(SEGUNDA-FEIRA) DE 2020, com INÍCIO ÀS 19H, 

As informações necessárias para subsidiar o debate, podem 

ser acessadas por meio do link http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-

publicas/, via Processo SEI-GDF 00390.0000691/2017-18. 

Objetivando não trazer prejuízos na participação popular, por meio 

do qual qualquer pessoa, durante a realização da Audiência Pública, 

poderá enviar dúvidas ou pedidos de informações através do chat de 

comentários disponível no canal de transmissão. As manifestações devem 

conter a identificação do interessado e serão desconsideradas 

contribuições impertinentes (fora do tema) ou impróprias (ofensas). 

Não havendo óbice ao formato apresentado, solicitamos autorização para 

providenciar as publicações (do texto supracitado) que fomentará a divulgação do evento 

em Diário Oficial e jornal de grande circulação. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos através do e-

mail: verena2@geologicadf.com.br ou pelo telefone: (61) 99120-6625. 

Atenciosamente 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Coordenação de Política Urbana

Diretoria de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão

Despacho - SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB Brasília-DF, 06 de maio de 2020.

À COPLU,

Informamos que recebemos Carta 300/2020 - Geológica (39699198), através da qual o
interessado expõe as suas intenções  quanto à realização de Audiência Pública do Estudo de Impacto
de Vizinhança – EIV do empreendimento localizado na Rua Copaíba, Lote 09 – Águas Claras tendo em
vista o Parecer Técnico no 8/2020 – SEDUH/GAB/CPA-EIV ( 38709169), e solicita manifestação desta
Subsecretaria quanto à possibilidade de promover o evento de forma online, com transmissão ao vivo,
nos termos expostos na referida Carta. 

Assim, encaminhamos o processo com vistas à  Assessoria de Comunicação -
ASCOL/SEDUH para verificar se existe óbices ao formato apresentado e, oportunamente, para
as providências quanto ao pleito. 

 

Cristiane Gusmão

Diretora
DIURB/COPLU/SUPLAN

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMAO -
Matr.0158358-1, Diretor(a) de Instrumentos Urbanísticos e de Apoio à Gestão, em 06/05/2020,
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= 39699691 código CRC= 9D04DED6.

"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
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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, 07 de maio de 2020.

À ASCOL,

Encaminhamos o presente para que seja examinada a demanda apresentada pela
Geológica Consultoria Ambiental, por meio da Carta Nº 300/2020 – Geológica (39699198) relacionada
com os procedimentos a serem adotados para a realização de Audiência Pública online, com
transmissão ao vivo por meio do YouTube, a ser realizada às 19:00 do dia 08 de junho do corrente
ano, com vistas à apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, rela vo ao
empreendimento localizado na Rua Copaíba, Lote 09 – Águas Claras RA XX.

 

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 07/05/2020, às 17:43, 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= 39775240 código CRC= 62EFFD3A.

"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

Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados

Aviso n.º 5/2020 - SEDUH/GAB/ASCOL Brasília-DF, 07 de maio de 2020.

MINUTA URGENTE

 

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação - SEDUH, nos termos da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013, do art. 28, da Lei
Distrital nº 5.022, de 4 de fevereiro de 2013, do Decreto nº 39.865, de 31 de maio de 2019, e em
cumprimento ao Decreto nº 40.645, de 20 de março de 2020, de acordo com o Plano de
Con ngência Distrital, que determinou a suspensão de todos os eventos no Distrito Federal como
forma de prevenção e combate à pandemia do Covid-19, CONVOCA a população para a Audiência
Pública, com vistas à apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, rela vo ao
empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 9 - Águas Claras (RA XX), DF, de interesse da
empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 10.735.073/0001-85. A Audiência Pública será
realizada no dia 09 de junho (terça-feira) de 2020, com início às 19h e término às 21h, de forma
online, com transmissão ao vivo, por meio do canal do YouTube, com acesso ao link:
https://www.youtube.com/watch?v=hJXbkB4EA8A. As informações prévias, necessárias para subsidiar
o debate, podem ser acessadas por meio do link http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas/, e
também, via Processo SEI-GDF 00390-00006917/2017-18.

             REGULAMENTO           

Capítulo I

Disposições Preliminares

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar e discu r o Estudo de Impacto
de Vizinhança – EIV, rela vo ao empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 9 - Águas Claras
(RA XX), DF, de interesse da empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da Audiência
Pública.

§1º A Audiência Pública possui caráter consul vo e terá o obje vo de discu r, recolher crí cas e
contribuições da população com vistas a democra zar, conferir transparência e assegurar a
participação popular.

§2º A Audiência Pública será de livre acesso para qualquer pessoa, bem como aos meios de
comunicação, exclusivamente de forma online, por meio do canal do YouTube.

§3º A Audiência Pública será registrada por gravação de vídeo e áudio, sendo que o material produzido
comporá a memória do processo, objeto da Audiência Pública.

 

Capítulo II

Da Condução
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Da Condução

Art. 3º A Audiência Pública online será conduzida pelo Presidente da mesa, responsável pelo
planejamento da Audiência Pública, composta por representante da equipe técnica da SUPLAN/SEDUH.

Art. 4º São prerrogativas do Presidente:

I - designar a apresentação de obje vos e regras de funcionamento da Audiência Pública, ordenando o
curso das manifestações;

II- decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta do objeto;

III - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua
reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante;

Art. 5º A Coordenação da mesa terá por atribuições:

I – registar os participantes, de acordo com a ordem das manifestações escritas no chat;

II – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;

III – a guarda da documentação produzida na Audiência Pública.

Capítulo III

Dos Participantes

Art. 6º Será considerado par cipante qualquer cidadã ou cidadão, sem dis nção de qualquer natureza,
interessado em contribuir com a proposta.

Art. 7º São direitos dos participantes:

I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, respeitando as
disposições previstas neste Regulamento;

Art. 8º São deveres dos participantes:

I - respeitar o Regulamento desta Audiência Pública;

Art. 9º Perguntas, sugestões ou recomendações dos par cipantes deverão ser realizadas através do
chat de comentários, em forma de texto, disponível no canal de transmissão, devendo conter
obrigatoriamente, a identificação do interessado.

Parágrafo único. A ordem das manifestações determinará a sequência das respostas.

Capítulo IV

Da Realização

Art. 10 A Audiência Pública terá a seguinte ordem:

I – leitura do regulamento e regras de funcionamento da Audiência Pública online;

II – apresentação;

III – exposição resumida do conteúdo da proposta, pela Equipe Técnica da Subsecretaria de Polí cas e
Planejamento Urbano - SUPLAN/SEDUH;

IV – respostas às perguntas realizadas, em forma de texto, recebidas dos comentários do chat;

V – encerramento.

Art. 11 As perguntas recebidas serão respondidas pela mesa e equipe técnica em blocos, conforme
sua similaridade, a critério da mesa.

Art. 12 Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às
intervenções escritas dos participantes.

Art. 13 Durante a Audiência Pública serão permi das filmagens, gravações ou outras formas de
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registro pelos participantes do evento.

Art. 14 A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em ata sucinta, anexada à
proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e no site da SEDUH, link
da Audiência Pública no prazo máximo de 30 dias (trinta) dias, contados da sua realização, conforme
estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013.

Capítulo V

Das Disposições Finais

Art. 15 As opiniões, sugestões, crí cas ou informações colhidas durante a Audiência Pública terão
caráter consul vo e não-vinculante, des nando-se à mo vação do Execu vo Distrital, quando da
tomada das decisões em face das contribuições recebidas, bem como zelar pelo princípio da eficiência
e assegurar a participação popular, na forma da lei, na condução dos interesses públicos.

 

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

 

Documento assinado eletronicamente por ELIETE FERREIRA DA SILVA GOES - Matr.0156922-8,
Chefe da Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados, em 07/05/2020, às 18:03, 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= 39793130 código CRC= 7429ABE6.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 39793130
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados

 

Carta n.º 2/2020 - SEDUH/GAB/ASCOL Brasília-DF, 07 de maio de 2020

MINUTA 

A Senhora

VERENA FELIPE MELLO

Gerente Técnica e representante da empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA do
empreendimento da Copaíba

Localizado na Rua Copaíba, Lote 09 – Águas Claras, Região Administra va de Águas Claras - RA XX –
DF

E-mail: verena2@geologicadf.com.br

 

 

Senhora Representante,

 

Nos termos da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013, que disciplina os procedimentos
para a realização de audiências públicas rela vas à apreciação de matérias urbanís cas e ambientais
no Distrito Federal e em conformidade ao con do no art. 28, da  Lei Distrital nº 5.022, de 4 de
fevereiro de 2013, que dispõe sobre o estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, no Decreto nº
39.865, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio
de Impacto de Vizinhança - CPA/EIV no âmbito do Distrito Federal, e em cumprimento ao Decreto nº
40.645, de 20 de março de 2020, que determinou a suspensão de todos os eventos no Distrito Federal
como forma de prevenção e combate à pandemia do Covid-19,  venho pelo presente AUTORIZAR a
empresa GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL, a realização de Audiência Pública online, com
transmissão ao vivo, por meio do canal YouTube, a realizar-se no dia 09 de junho de 2020,  de 19h às
21h, com vistas à apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, rela vo ao
empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 09 – Águas Claras, Região Administra va de Águas
Claras - RA XX – DF, de interesse da empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ:
10.735.073/0001-85, consignado no Processo SEI-GDF nº 00390-00006917/2017-18.

Por conseguinte, ressalto que o interessado deverá providenciar as devidas publicações
no Diário Oficial do Distrito Federal e Jornais de Grande Circulação conforme o con do no § 1º, do art.
5º, da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013:

"Art. 5º A convocação para a audiência pública será feita por meio de ato específico,
que definirá o tema a ser discu do, os meios de acesso ao material técnico complementar, o local, a
data e o horário da sua realização.

§ 1º O ato convocatório será publicado:

1— duas vezes no Diário Oficial do Distrito Federal, com intervalo mínimo de quinze
dias;
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dias;

II — no mínimo uma vez, de forma resumida, em jornal de grande circulação, com
antecedência mínima de trinta dias;

III — no sí o do órgão ou da en dade responsável, com antecedência mínima de trinta
dias da data da realização."

Na oportunidade, solicito que a matéria publicada seja encaminhada a esta Secretaria,
via protocolo processo SEI-GDF, bem como as demais providências necessárias consoante à
organização e infraestrutura da referida Audiência Pública.

 

Atenciosamente,

 

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

Documento assinado eletronicamente por ELIETE FERREIRA DA SILVA GOES - Matr.0156922-8,
Chefe da Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados, em 07/05/2020, às 18:08, 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= 39794115 código CRC= 8828AB12.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 39794115
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete

Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados

Despacho - SEDUH/GAB/ASCOL Brasília-DF, 07 de maio de 2020.

Assunto:  Audiência Pública sobre a discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, rela vo
ao empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 09 – Águas Claras

 

Ao Gabinete,

 

 

De ordem, informo que esta Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados – ASCOL/SEDUH,
unidade  responsável pelo assessoramento aos órgãos Colegiados, foi instada por meio do Processo
SEI nº 00390-00006917/2017-18 - Despacho/SUPLAN 39775240, para que "seja examinada a demanda
apresentada pela Geológica Consultoria Ambiental, por meio da Carta Nº 300/2020 – Geológica
(39699198) relacionada com os procedimentos a serem adotados para a realização de Audiência
Pública online, com transmissão ao vivo por meio do YouTube, a ser realizada às 19:00 do dia 08 de
junho do corrente ano, com vistas à apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança –
EIV, relativo ao empreendimento localizado na Rua Copaíba, Lote 09 – Águas Claras RA XX."

Nesse sen do, informo que para a realização da audiência no dia 08 de junho, seria
necessário que o aviso fosse publicado amanhã, no entanto, não se vislumbra pelo adiantado da hora.

 Desse modo, e em conformidade ao con do na Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013,
que disciplina os procedimentos para a realização de audiências públicas rela vas à apreciação de
matérias urbanís cas e ambientais no Distrito Federal, bem como ao con do no art. 28, da  Lei
Distrital nº 5.022, de 4 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança - EIV, do Decreto nº 39.865, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre a Comissão
Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - CPA/EIV, no âmbito do Distrito
Federal, e por derradeiro em cumprimento ao Decreto nº 40.645, de 20 de março de 2020, que
determinou a suspensão de todos os eventos no Distrito Federal como forma de prevenção e
combate à pandemia do Covid-19, esta Ascol, elaborou as Minutas abaixo, caso V.sa Aquiesça, para 
assinatura do Senhor Secretário de Estado, ao ato que antecede a autorização ao interessado, com a
urgência que o caso requer, alterada a data para o dia 09 de junho de 2020.

1. Carta autorizando o representante interessado da empresa NW Empreendimentos
Imobiliários LTDA, CNPJ 10.735.073/0001-85 do empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 9 -
Águas Claras, a realizar a Audiência Pública 39794115;

2. Aviso de Convocação com o inteiro teor para que o interessado proceda a convocação
via DODF e Jornais de Grande Circulação 39793130.

Oportunamente, esclareço que a minuta do aviso foi elaborada após definição prévia do
interessado quanto a data, o horário e a forma de realização.

Não obstante, ressalto, que o Art. 6º da Lei nº 5.022, de 4 de fevereiro de 2013
estabelece:
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"Art. 6º Compete ao interessado público ou privado arcar com as despesas relativas:

I – à elaboração e à apresentação do EIV;

II – ao cumprimento de exigências, a esclarecimentos e à complementação de
informações no curso da análise técnica do EIV;

III – à divulgação e à realização de audiências públicas; (grifo nosso)

IV – à implementação das medidas de adequação de projeto, prevenção, recuperação,
mi gação e compensação de impactos e, quando necessário, do respec vo plano ou programa de
monitoramento;

V – ao cumprimento das condições e das medidas estabelecidas e ajustadas com o
órgão responsável pelo planejamento urbano, quando necessárias."

 

Não obstante, solicito gen leza res tuir os autos a esta Ascol, após assinatura do
Senhor Secretário, em virtude do prazo ínfimo, a fim de encaminharmos ao interessado que deverá
arcar com as custas e proceder o ato convocatório, impreterivelmente, conforme segue:

I - duas vezes no Diário Oficial do Distrito Federal, com intervalo mínimo de trinta dias
da data da realização (publicar nos dias 11 e 26 de maio de 2020);

II - no mínimo uma vez, em jornal de grande circulação, com antecedência de trinta dias
da data da realização; (publicar nos dias 11 e 26 de maio de 2020);

III - no sí o do órgão ou da en dade responsável, com antecedência mínima de trinta
dias da data da realização.

 

Atenciosamente,

 

Eliete Góes

Chefe da Ascol

 

Documento assinado eletronicamente por ELIETE FERREIRA DA SILVA GOES - Matr.0156922-8,
Chefe da Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados, em 07/05/2020, 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= 39794557 código CRC= 7AF16062.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 39794557
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete

Aviso n.º 1/2020 - SEDUH/GAB Brasília-DF, 08 de maio de 2020.

 

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação - SEDUH, nos termos da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013, do art. 28, da Lei
Distrital nº 5.022, de 4 de fevereiro de 2013, do Decreto nº 39.865, de 31 de maio de 2019, e em
cumprimento ao Decreto nº 40.645, de 20 de março de 2020, de acordo com o Plano de
Con ngência Distrital, que determinou a suspensão de todos os eventos no Distrito Federal como
forma de prevenção e combate à pandemia do Covid-19, CONVOCA a população para a Audiência
Pública, com vistas à apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, rela vo ao
empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 9 - Águas Claras (RA XX), DF, de interesse da
empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 10.735.073/0001-85. A Audiência Pública será
realizada no dia 09 de junho (terça-feira) de 2020, com início às 19h e término às 21h, de forma
online, com transmissão ao vivo, por meio do canal do YouTube, com acesso ao link:
https://www.youtube.com/watch?v=hJXbkB4EA8A. As informações prévias, necessárias para subsidiar
o debate, podem ser acessadas por meio do link http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas/, e
também, via Processo SEI-GDF 00390-00006917/2017-18.

             REGULAMENTO           

Capítulo I

Disposições Preliminares

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar e discu r o Estudo de Impacto
de Vizinhança – EIV, rela vo ao empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 9 - Águas Claras
(RA XX), DF, de interesse da empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da Audiência
Pública.

§1º A Audiência Pública possui caráter consul vo e terá o obje vo de discu r, recolher crí cas e
contribuições da população com vistas a democra zar, conferir transparência e assegurar a
participação popular.

§2º A Audiência Pública será de livre acesso para qualquer pessoa, bem como aos meios de
comunicação, exclusivamente de forma online, por meio do canal do YouTube.

§3º A Audiência Pública será registrada por gravação de vídeo e áudio, sendo que o material produzido
comporá a memória do processo, objeto da Audiência Pública.

 

Capítulo II

Da Condução

Art. 3º A Audiência Pública online será conduzida pelo Presidente da mesa, responsável pelo
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planejamento da Audiência Pública, composta por representante da equipe técnica da SUPLAN/SEDUH.

Art. 4º São prerrogativas do Presidente:

I - designar a apresentação de obje vos e regras de funcionamento da Audiência Pública, ordenando o
curso das manifestações;

II- decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta do objeto;

III - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua
reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante;

Art. 5º A Coordenação da mesa terá por atribuições:

I – registar os participantes, de acordo com a ordem das manifestações escritas no chat;

II – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;

III – a guarda da documentação produzida na Audiência Pública.

Capítulo III

Dos Participantes

Art. 6º Será considerado par cipante qualquer cidadã ou cidadão, sem dis nção de qualquer natureza,
interessado em contribuir com a proposta.

Art. 7º São direitos dos participantes:

I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, respeitando as
disposições previstas neste Regulamento;

Art. 8º São deveres dos participantes:

I - respeitar o Regulamento desta Audiência Pública;

Art. 9º Perguntas, sugestões ou recomendações dos par cipantes deverão ser realizadas através do
chat de comentários, em forma de texto, disponível no canal de transmissão, devendo conter
obrigatoriamente, a identificação do interessado.

Parágrafo único. A ordem das manifestações determinará a sequência das respostas.

Capítulo IV

Da Realização

Art. 10 A Audiência Pública terá a seguinte ordem:

I – leitura do regulamento e regras de funcionamento da Audiência Pública online;

II – apresentação;

III – exposição resumida do conteúdo da proposta, pela Equipe Técnica da Subsecretaria de Polí cas e
Planejamento Urbano - SUPLAN/SEDUH;

IV – respostas às perguntas realizadas, em forma de texto, recebidas dos comentários do chat;

V – encerramento.

Art. 11 As perguntas recebidas serão respondidas pela mesa e equipe técnica em blocos, conforme
sua similaridade, a critério da mesa.

Art. 12 Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às
intervenções escritas dos participantes.

Art. 13 Durante a Audiência Pública serão permi das filmagens, gravações ou outras formas de
registro pelos participantes do evento.
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Art. 14 A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em ata sucinta, anexada à
proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e no site da SEDUH, link
da Audiência Pública no prazo máximo de 30 dias (trinta) dias, contados da sua realização, conforme
estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013.

Capítulo V

Das Disposições Finais

Art. 15 As opiniões, sugestões, crí cas ou informações colhidas durante a Audiência Pública terão
caráter consul vo e não-vinculante, des nando-se à mo vação do Execu vo Distrital, quando da
tomada das decisões em face das contribuições recebidas, bem como zelar pelo princípio da eficiência
e assegurar a participação popular, na forma da lei, na condução dos interesses públicos.

 

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

 

Documento assinado eletronicamente por MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA - Matr.2715678,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, em
08/05/2020, às 08:20, 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= 39807146 código CRC= 5D43D023.

"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

00390-00006917/2017-18 Doc. SEI/GDF 39807146
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Gabinete

 

Carta n.º 141/2020 - SEDUH/GAB Brasília-DF, 08 de maio de 2020

 

NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

A/C da Sra. VERENA FELIPE MELLO 

E-mail: verena2@geologicadf.com.br

 

 

Senhora Representante,

 

Nos termos da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013, que disciplina os procedimentos
para a realização de audiências públicas rela vas à apreciação de matérias urbanís cas e ambientais
no Distrito Federal e em conformidade ao con do no art. 28, da  Lei Distrital nº 5.022, de 4 de
fevereiro de 2013, que dispõe sobre o estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, no Decreto nº
39.865, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio
de Impacto de Vizinhança - CPA/EIV no âmbito do Distrito Federal, e em cumprimento ao Decreto nº
40.645, de 20 de março de 2020, que determinou a suspensão de todos os eventos no Distrito Federal
como forma de prevenção e combate à pandemia do Covid-19,  venho pelo presente AUTORIZAR a
empresa GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL, a realização de Audiência Pública online, com
transmissão ao vivo, por meio do canal YouTube, a realizar-se no dia 09 de junho de 2020,  de 19h às
21h, com vistas à apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, rela vo ao
empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 09 – Águas Claras, Região Administra va de Águas
Claras - RA XX – DF, de interesse da empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ:
10.735.073/0001-85, consignado no Processo SEI-GDF nº 00390-00006917/2017-18.

Por conseguinte, ressalto que o interessado deverá providenciar as devidas publicações
no Diário Oficial do Distrito Federal e Jornais de Grande Circulação conforme o con do no § 1º, do art.
5º, da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013:

"Art. 5º A convocação para a audiência pública será feita por meio de ato específico,
que definirá o tema a ser discu do, os meios de acesso ao material técnico complementar, o local, a
data e o horário da sua realização.

§ 1º O ato convocatório será publicado:

1— duas vezes no Diário Oficial do Distrito Federal, com intervalo mínimo de quinze
dias;

II — no mínimo uma vez, de forma resumida, em jornal de grande circulação, com
antecedência mínima de trinta dias;

III — no sí o do órgão ou da en dade responsável, com antecedência mínima de trinta
dias da data da realização."
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dias da data da realização."

Na oportunidade, solicito que a matéria publicada seja encaminhada a esta Secretaria,
via protocolo processo SEI-GDF, bem como as demais providências necessárias consoante à
organização e infraestrutura da referida Audiência Pública.

 

Atenciosamente,

 

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

Documento assinado eletronicamente por MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA - Matr.2715678,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, em
08/05/2020, às 08:20, 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= 39807170 código CRC= 54BC9AA5.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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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, 08 de maio de 2020.

À ASCOL/SEDUH.

 

Após a assinatura do Excelen ssimo Senhor Secretário de Estado no Aviso n.º 1/2020 -
 SEDUH/GAB (39807146) e na Carta n.º 141/2020 - SEDUH/GAB (39807170), res tuo os autos para
providências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

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 08/05/2020, às 08:24, 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= 39807577 código CRC= 67B1C4C6.
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Correspondência Eletrônica - 39808210

Data de Envio: 
  08/05/2020 08:36:07

De: 
  SEDUH/Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados <ascol@segeth.df.gov.br>

Para:
    verena2@geologicadf.com.br

Assunto: 
  Audiencia Pública online_9/06/2020

Mensagem: 
  Prezada Verena,

Encaminho, anexo, o aviso de convocação juntamente com a carta para providências quanto às publicações no Diário
Oficial do Distrito Federal e Jornal de Grande Circulação nos dias 11 e 26 de maio.

Atenciosamente,

Eliete Góes
Ascol

Anexos:
    Aviso_39807146.pdf
    Carta_39807170.pdf
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