
DECISÃO Nº 52/2021 - 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA
O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 889, de 24 de julho de 2014, alterada
pela Lei Complementar nº 975, de 20 de outubro de 2020, o Decreto n° 35.771, de 12 de
setembro de 2014, a Portaria nº 75, de 14 de outubro de 2014 e Portaria n° 48, de 22 de
julho de 2015, que dispõe sobre o Regimento Interno, concomitante ao Plano Diretor de
Ordenamento Territorial — PDOT/2009, Lei Complementar n° 854/2012, e em
cumprimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, em
sua 190ª Reunião Ordinária, em sessão pública virtual, realizada em 9 de dezembro de
2021, decide:
Processo: 00390-00001136/2021-13
Interessado: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH
Assunto: Ajustes nas Áreas Especiais (AE) 1, Q. 3 – Setor Leste e dos lotes AE 3, AE 6,
AE 14, AE 19 e AE 20 no Setor Central da Região Administrativa SCIA/ESTRUTURAL
(RA XXV).
Relatora: Sandra Maria França Marinho – Membro Suplente – CODHAB
1. APROVAR, relato e voto, consignados no processo 00390-00001136/2021-13, que
trata do Projeto de Parcelamento do Solo URB 199/2021 (Id. 72675239) e seu Memorial
Descritivo – MDE 199/2021 (Id. 72675247) partes integrantes do processo, tendo em vista
o atendimento as normas vigentes e impacto direto na qualidade de vida dos usuários
locais.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 34 ( trinta e
quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
GISELLE MOLL MASCARENHAS, Suplente – SEDUH; RENATO OLIVEIRA
RAMOS, Suplente - CACI, GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA, Suplente -
SEEC; MARÍLIA CARVALHO PEREIRA, Suplente - SERINS; LUIZ CARLOS
BRITTO FERREIRA, Suplente - SEAGRI; MARIA SILVIA ROSSI, Suplente - SEMA;
MÁRCIO FARIA JÚNIOR, Titular - SDE; JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS,
Suplente - SO/DF; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Suplente – SEMOB;
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Titular - SECEC; HAMILTON
LOURENÇO FILHO, Suplente – TERRACAP; SANDRA MARIA FRANÇA
MARINHO, Suplente - CODHAB; RENATA FLORENTINO DE FARIA SANTOS,
Suplente - CODEPLAN; CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA, Titular – DF LEGAL;
CLAUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Titular - IBRAM; VALMIR LEMOS DE
OLIVEIRA, Suplente - SEGOV; ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE, Titular -
SEPE; PERSIO MARCO ANTONIO DAVISON, Suplente – RODAS DA PAZ;
HELOÍSA MELO MOURA, Titular - IAB/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO,
Titular - FAU/UnB; JULIA TEIXEIRA FERNANDES, Titular - CAU/DF; MARA DOS
SANTOS MEURER, Titular - CREA/DF; DIONYZIO ANTONIO MARTINS
KLAVDIANOS, Suplente - SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular -
ADEMI/DF; OVÍDIO MAIA FILHO, Titular - FECOMÉRCIO; GEOVANI MULLER,
Suplente - SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, PRECOMOR/DF; DANIEL
BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Titular – ÚNICA/DF; GUILHERME DE
VASCONCELOS DE MORAIS, Titular – FID/DF; DORIENE GONÇALVES DA
SILVA, Titular - FNE; ARLEY ASSUNÇÃO BARRETO, Titular – ASSINC-DF/RM;
TARCÍZIO DINOÁ MEDEIROS, Titular - IHG/DF; ALMIRO CARDOSO FARIAS
JÚNIOR, Suplente - OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular - FIBRA/DF.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Presidente, Em exercício

ATA DA 82ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Às nove horas do dia vinte e cinco do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, via
vídeo conferência, em cumprimento ao Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, que
revogou o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, foi iniciada a Octogésima Segunda
Reunião Extraordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal (CONPLAN), pelo Senhor Mateus Leandro de Oliveira, Secretário de Estado de
Habitação do Distrito Federal, que neste ato substitui o Excelentíssimo Governador do
Distrito Federal, Ibaneis Rocha, contando com a presença dos conselheiros relacionados
ao final desta ata, para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita:
1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Verificação do quórum; 1.3. Informes
do Presidente; 1.4. Apreciação e Aprovação da Ata da 189ª Reunião Ordinária, realizada
no dia 11/11/2021. 2. Processos para Deliberação: 2.1 Processo nº 00390-00004376/2020-
81; Interessado: Saída Sul Hospedagens LTDA; Assunto: Solicitação de Desdobro de Lote
situado no Setor de Postos e Motéis Sul, Lote nº 04, Região Administrativa da
Candangolândia RA XIX; Relator: Hamilton Lourenço - TERRACAP; 2.2 Processo nº
0429-000309/2017; Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto
urbanístico de regularização do parcelamento denominado Paraíso, localizado no Setor
Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II; Relator: Valmir Lemos -
SEGOV. 2.3 Processo nº 0020-000438/1989; Interessado: Urbanizadora Paranoazinho
S.A; Assunto: Projeto urbanístico de regularização do parcelamento denominado
Vivendas Paraíso, localizado no Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa
Sobradinho II; Relator: Valmir Lemos - SEGOV. 2.4 Processo nº 0030-017569/1992;
Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto urbanístico de
regularização do parcelamento denominado Sobradinho III, localizado no Setor
Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II; Relator: Valmir Lemos -
SEGOV. 2.5 Processo nº 00390-00008381/2020-62; Interessado: Urbanizadora
Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto Urbanístico referente à regularização do
parcelamento denominado Fraternidade - Etapa II, localizado no Setor

Habitacional Contagem, na Região Administrativa de Sobradinho II; Relator: Valmir
Lemos - SEGOV. 2.6 Processo nº 00390-00002846/2018-57; Interessado: Âncora
Participações Empresariais S/A.; Assunto: Parcelamento urbano do solo localizado na
Fazenda Santa Bárbara, DF-140, Região Administrativa do Jardim Botânico - RA
XXVII.; Relatora: Júnia Bittecourt – ÚNICA-DF. 3. Processo para Distribuição: 3.1
Processo nº 00136-00000059/2020-32; Interessado: Administração do Núcleo
Bandeirante – RA VIII; Assunto: Regularização de lotes de equipamentos públicos no
Núcleo Bandeirante (Feira Permanente, Ginásio de Esportes, Salão Comunitário,
Biblioteca, Lote de Serviços Públicos, Casa de Cultura e Estádio Vasco Viana –
Metropolitana). 4. Apresentação PLANDHIS: 5. Assuntos Gerais: 5.1 Câmaras
Temáticas. 6. Encerramento. Seguiu ao Item e Subitem 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura
dos trabalhos: Deu início a reunião, cumprimentando a todos. Quanto ao Subitem 1.2.
Verificação do quórum: Verificado como suficiente. Prosseguiu ao Subitem 1.3. Informes
do Presidente: O Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira fez o informe que
na última reunião houve um pleito de diversas entidades para uma reunião com o
Presidente da Câmara Legislativa para que seja colocado em pauta, no plenário da
Câmara Legislativa, o PLC 69 de 2021, que é a revisão da LUOS, comunicando que a
SEDUH tem feito contato com o Presidente Rafael Prudente, não havendo a confirmação
da agenda. Avançou ao Subitem 1.4. Apreciação e Aprovação da Ata da 189ª Reunião
Ordinária, realizada no dia 11/11/2021: Não havendo alterações ao seu conteúdo, a
respectiva ata foi considerada aprovada. Passou imediatamente ao Item e Subitem 2.
Processos para Deliberação: 2.1 Processo nº 00390-00004376/2020-81; Interessado: Saída
Sul Hospedagens LTDA; Assunto: Solicitação de Desdobro de Lote situado no Setor de
Postos e Motéis Sul, Lote nº 04, Região Administrativa da Candangolândia RA XIX;
Relator: Hamilton Lourenço – TERRACAP: O representante da Saída Sul Hospedagens
LTDA, Luis Roberto Ribeiro iniciou a apresentação do projeto de desdobro baseado na
Lei Complementar 950, instrumento utilizado para atualizar a cidade. Ocorrendo um
planejamento inicial dentro de uma outra realidade, verifica-se que a cidade se modifica
ao longo do tempo, afirmou que o objetivo não é regularizar, mas sim tornar a cidade
mais viável, uma vez que a realidade do projeto não se consolidou. Salientando os casos
da Candangolândia, Setor de Postos e Motéis Sul que não prestam mais o serviço inicial
definido. Demonstrando o a localização do lote, que fica no Setor de Postos e Motéis Sul
da Região Administrativa da Candangolândia, o lote está devidamente registrado no
cartório de imóveis do Distrito Federal. Com relação a legislação, afirma que a poligonal
do conjunto urbanístico tombado está estabelecida em duas macroáreas, uma que faz parte
do plano original de preservação e a outra que abriga também conjuntos habitacionais
especialmente os remanescentes da criação de Brasília, mas que não tinham sido incluídos
no plano urbanístico, esclarecendo que não há necessidade de consulta ao IPHAN por
estar na macroárea B, sendo um lote de 12.000m, contando com um levantamento
topográfico para definir exatamente os limites desse lote, estando de acordo com a planta
original. Sendo divididos em dois blocos, esclareceu que o bloco 1 apresenta uma carta de
habite-se, estando devidamente regularizado. No entanto, o bloco 2 está passando por
modificações no seu projeto aprovado e licenciado, entretanto, não regularizado. Informa
que o proprietário assinou um termo de adequação com prazo de cinco anos para proceder
a averbação da matrícula do imóvel, consolidando o seu registro. Quanto as consultas às
concessionárias, afirma não ser obrigatório, pois os parâmetros urbanísticos nos lotes
resultantes do desdobro devem ser mantidos como prevê a Lei. Estando à margem da
rodovia EPIA, a DF-003, foi realizada consulta ao Departamento de Estradas e Rodagens,
que é responsável pela gestão dessa rodovia, com a resposta de que embora tenha
realmente uma confrontação com a faixa de domínio, os limites estão perfeitamente
adequados e, portanto, não interfere com a rodovia. Em resumo, dispõe que o projeto está
dentro da normalidade definida pela legislação, sendo acatada a divisão do lote em 2,
respeitando as normas e os critérios que foram adotados. O Conselheiro Hamilton
Lourenço Filho passou a leitura do relato, que em face a documentação apresentada,
atendendo a Lei Complementar 950 e a Lei Complementar 948, que é o PDL, e a Lei
Complementar 97, que é o PDL da Candangolândia, conclui-se pela viabilidade da
solicitação de desdobro apresentada para o lote 4 do Setor de Postos e Motéis Sul na
Região Administrativa da Candangolândia. Agradecendo a equipe da SEDUH pelo
auxilio na análise, estendendo os agradecimentos à equipe da Terracap. Não havendo
inscrições para discussão da matéria, o Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro Oliveira
iniciou o processo de votação do Item 2.1 da pauta, do processo 0039000004376/2020-81,
tratando-se de solicitação de desdobro de lote situado no Setor de Postos e Motéis Sul,
Lote 4, da Região Administrativa de Candangolândia, na forma da apresentação do
responsável técnico e relato e voto do Conselheiro Hamilton Lourenço da Terracap.
Sendo declarado aprovado com 16 votos favoráveis do poder público, 15 votos favoráveis
da sociedade civil, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Totalizando 31 votos
favoráveis ao processo constante do Item 2.1 da pauta, do processo 00390004376/2020-
81, que trata da solicitação de desdobro do Lote 4 Setor de Postos e Motéis Sul,
Candangolândia, na forma da apresentação do relato e voto Conselheiro Hamilton
Lourenço. Em seguida, passou a relatoria conjunta dos subitens 2.2 Processo nº 0429-
000309/2017; Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto urbanístico
de regularização do parcelamento denominado Paraíso, localizado no Setor Habitacional
Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II; Relator: Valmir Lemos – SEGOV;
2.3 Processo nº 0020-000438/1989; Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A;
Assunto: Projeto urbanístico de regularização do parcelamento denominado Vivendas
Paraíso, localizado no Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa
Sobradinho II; Relator: Valmir Lemos – SEGOV; 2.4 Processo nº 0030-017569/1992;
Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto urbanístico de
regularização do parcelamento denominado Sobradinho III, localizado no Setor
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Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II; Relator: Valmir Lemos
– SEGOV; 2.5 Processo nº 00390-00008381/2020-62; Interessado: Urbanizadora
Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto Urbanístico referente à regularização do
parcelamento denominado Fraternidade - Etapa II, localizado no Setor Habitacional
Contagem, na Região Administrativa de Sobradinho II; Relator: Valmir Lemos –
SEGOV: A Sra. Thaynã Figueiredo Reis de Castro, gestora da área de regularização da
Urbanizadora Paranoazinho, iniciou a apresentação informando que os três condomínios
localizados no Contagem 3 estão contemplados dentro do Termo de Compromisso do
parcelamento do loteamento irregular do grupo Contagem 3. O Sobradinho III que é do
Contagem 1 está dentro do Termo de Compromisso do Contagem 1, sendo este um
instrumento que, em conjunto com o GDF e a UP, viabilizaram a regularização
extramuros. Acrescentou que os quatro condomínios estão dentro de área de regularização
de interesse específico ARINE, com a adoção dos parâmetros urbanísticos de acordo com
o tamanho dos lotes residenciais, máximo e mínimo, e os coeficientes máximos, básicos e
máximos também dos outros muros. Apresentou os dados referentes aos déficits de
equipamento público e os licenciamentos ambientais expedidos. Em seguida, o
Conselheiro Valmir Lemos de Oliveira iniciou o relato sucinto dos quatro processos,
afirmando que todos os processos têm em comum o histórico que passa por estarem
localizados na área de Contagem, sendo essas ocupações decorrentes da Fazenda
Paranoazinho, não havendo qualquer óbice ao avanço desses processos. Isso posto, o
relator se posicionou favorável à aprovação dos projetos de parcelamento das áreas de
Vivendas Paraíso, Sobradinho 3, Paraíso e Fraternidade 2, localizados no Setor
Habitacional Contagem, Região Administrativa de Sobradinho, estando aptos a serem
votados e aprovados por atender os parâmetros estabelecidos pelo PDOT. Considerando
também as questões urbanísticas, ambientais e fundiárias. Franqueada a palavra para
manifestações, a Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima informou que estão
analisando diversos projetos da Urbanizadora ao longo de todo o ano, chamando a
atenção para que essas aprovações são vinculadas a implementação de infraestrutura
futuras, envolvendo questões relativas a qualidade de vida dos moradores e das áreas de
equipamentos públicos que deverão ser destinadas para cumprir o percentual urbanísticos
estabelecido na aprovação destes projetos. Indicando as dificuldades sobre a questão da
implementação da infraestrutura necessária dos parcelamentos já aprovados. Afirmou ser
necessário dar prosseguimento para que todo o resultado se reflita em mais aprovações
que promovam segurança aos moradores destas áreas, com a infraestrutura necessária
vinculada a essas aprovações. Em resposta, o Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro
Oliveira afirmou estarem cientes do problema relacionado a demora na aprovação de
projetos de infraestrutura, em razão do tamanho da equipe. Salientando que estão
mantendo diálogos com o Presidente Fernando Leite da NOVACAP e com o Secretário
de Governo, Sr. José Humberto, para encontrar medidas que equacionem essa questão. O
Sr. Wilde Cardoso Gontijo Junior apresentou questionamento sobre como o Governo está
procedendo para receber os projetos e absorvê-los dentro das suas atividades cotidianas e
reelaborar um planejamento mais amplo que possa efetivamente integrar tanto a parte
urbanística, quando a prestação de serviços e suas várias possibilidades. Solicitando que
nos próximos processos, a serem deliberados, possam ser apresentados quais,
efetivamente, os compromissos que estão em curso em cada um desses projetos e como
isso está sendo controlado. Solicitou ainda esclarecimentos se cada uma das áreas
apresentadas estariam cercadas de muros, afirmando que poderia ser uma diretriz para
elaboração do projeto urbanístico. Em resposta, o Sr. Secretário de Estado Mateus
Leandro Oliveira informou que, todas as regularizações se conectam com a infraestrutura
existente e contrapartidas, salientando que, eventualmente, poderiam inserir uma pauta
específica de atualização do andamento das obrigações e das contrapartidas. Sobre a
questão dos condomínios fechados dos muros, afirma ser uma realidade existente,
afirmando que tem feito ressalvas em todas as aprovações de que se trata da aprovação do
urbanismo, e não da aprovação dos fechamentos existentes. Informou que foi realizada
uma apresentação preliminar do Projeto de Lei Complementar de condomínios de lotes e
loteamento de acesso controlado, que está sendo revisto. O Sr. Mateus Leandro Oliveira
Solicitou à representante da Urbanizadora Paranoazinho que encaminhasse a proposta nas
próximas reuniões e, a depender do número de processos, caso haja tempo suficiente,
fazer a atualização. O que foi prontamente atendido. Em seguida, o Conselheiro Renato
Oliveira Ramos sugeriu como uma questão procedimental, que seja possível acessar os
autos mesmo antes do recebimento do relato. O Conselheiro Valmir Lemos de Oliveira
concordou integralmente com o posicionamento exposto anteriormente pelos
conselheiros, afirmando que não se sentia confortável, enquanto Conselheiro, de aprovar
um projeto em que que há um excesso de questionamentos. A título de colaboração,
sugeriu que nos momentos em que estejam sendo discutidos os aspectos relacionados aos
processos deliberativos, os membros estejam com as câmaras abertas. Não havendo
manifestações adicionais, entrou em regime de votação para deliberar sobre os processos,
em epígrafe, sobre o compromisso da SEDUH quanto à integração urbanística de
situações similares. O Sr. Mateus Leandro Oliveira proclamou o resultado de 16 votos
favoráveis do Poder Público, 16 votos favoráveis da Sociedade Civil, nenhum voto
contrário, nenhuma abstenção, totalizando 32 votos favoráveis. Aprovando os processos
dos itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 da pauta referentes a regularização dos parcelamentos:
Paraíso; Vivendas Paraíso; Sobradinho 3; Fraternidade Etapa 2, todos localizados no
Setor Habitacional Contagem na Região de Sobradinho 2, na forma da apresentação e do
relato e voto do Conselheiro Valmir. Prosseguiu ao Subitem 2.6 Processo nº 00390-
00002846/2018-57; Interessado: Âncora Participações Empresariais S/A.; Assunto:
Parcelamento urbano do solo localizado na Fazenda Santa Bárbara, DF-140, Região
Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII.; Relatora: Júnia Bittecourt – ÚNICA-
DF: O Sr. Adriano Bueno Machado iniciou a apresentação técnica, informando que o

projeto está localizado na região do Jardim Botânico, com uma área de 53.460 m2,
inscrito na matrícula 161639 no 2º cartório de registro de imóveis. Acrescentou que o
objetivo do projeto é apresentar um novo parcelamento com a divisão interna de
condomínio do início do para criação de unidades autônomas, com uma configuração
urbana e a formação para a criação de um Condomínio Urbanístico destinado ao uso
CSIIR1NO, ou seja, comércio, serviço, indústria e institucional residencial não
obrigatório, podendo ser um ou outro e nesse caso é residencial. Com relação a diretriz de
uso e ocupação do solo, informou que definiu como usos para a zona B o RO1, RO2,
CSSIR1, R2, CSSI R1 N0 e que foi optado CSSIR2NO, CSSI1, CSSI2, INST e INST AP
e na área de APP onde se insere o parcelamento tem uma parte em APP não é admitido o
uso direto dos recursos ambientais e sujeito em uma legislação específica, não havendo
uma ocupação. Quanto ao Zoneamento Econômico Ecológico - ZEE-DF, salienta que o
parcelamento insere-se em uma Zona Ecológica Econômica de diversificação produtiva e
serviços ecossistêmicos destinados a assegurar atividades produtivas que favoreçam a
proteção do meio ambiente, a conservação do cerrado remanescente e a manutenção do
ciclo hidrológico, inserido em uma subzona de diversificação produtiva e de serviços
ecossistêmicos número 6, que é destinado à proteção da integralidade da área, núcleo da
reserva da biosfera do cerrado. Corredores ecológicos e conectores ambientais por meio
de um controle da impermeabilização do solo. Em seguida, apresentou o resultado das
consultas às concessionárias e suas respectivas soluções. Salientou que a Gleba encontra-
se com um percentual baixo de declividade conforme a imagem apresentada com
declividade está de 0 a 8%. Em conformidade com a DIUPE o parcelamento é delimitado
por uma malha viária interna e externa, acrescentou que o parcelamento também apresenta
o sistema cicloviária, localizado na via de circulação nível um e tem a função de
locomoção e lazer com ciclovias unidirecionais. A área do Condomínio Urbanístico é de
30.770 m2, contendo 78 unidades autônomas, com a área total é de 53.460,1 m2, com uma
área não passível de parcelamento, da APP, de 9.157 m2, sendo permitidos 44.302 m2
para desenvolvimento de parcelamento, neste caso seria um lote para Condomínio
Urbanístico e um lote para institucional EP. Em acréscimo, salienta que os espaços livres e
de uso público junto com o institucional EP e a bacia de retenção totalizariam o percentual
de 15,26% de áreas públicas, conforme exigido pela DIUPE 04 de 2020. Em cumprimento
a definição da APA, que estabelece APA do Planalto Central, com um percentual de
permeabilidade mínimo 50%, o parcelamento apresenta uma permeabilidade total de
50,06% onde o Condomínio Urbanístico apresenta as unidades autônomas com uma
permeabilidade de 53% dentro de suas unidades. No que tange a densidade populacional
apresentada pelo parcelamento, informa que o parcelamento apresenta 78 unidades
habitacionais, ou seja, 257 habitantes, totalizando 48,14 habitantes por hectare, abaixo 250
da densidade apresentada pela DIUR e DIUPE. Quanto aos parâmetros urbanísticos ou
Condomínio Urbanístico com o uso CSSIR1N0, apresenta como coeficiente de
aproveitamento básico 1 máximo 1, taxa de ocupação 49%, taxa de permeabilidade 41, a
altura de 9,5, afastamento de 1,5 e a marquise sendo proibida. Em seguida, a Conselheira
Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima fez a leitura do relato, que em conclusão,
informando que o projeto de urbanismo de parcelamento urbano do solo denominado
Âncora 2 consubstanciado na URB 182 de 2021 MDE 182 de 2021 e NGB 182 de 2021
atende as diretrizes e parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 803/2009 que trata
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial PDOT de 2009 e atualizado pela Lei
Complementar 854 de 2012. As diretrizes urbanísticas emitidas para a região Sul e
Sudeste, DF 140, a DIUR 072018, as diretrizes urbanísticas específicas para o
parcelamento DIUPE 04 de 2021 e as demais legislações urbanísticas pertinentes estando
apta a ser submetida à apreciação desse conselho CONPLAN conforme o parecer 349 de
2021 SEDUH/SUPAR/SEI/UPAR/COPAG após a aprovação do conselho e antes do
Decreto governamental poderão ocorrer ajustes técnicos do projeto MDE URB e NGB
como constou do relatório eu fiz questão de constar da parecer." Pelas razões expedidas no
relatório, votou no sentido de que seja aprovado projeto de urbanismo de parcelamento do
solo denominado a Âncora 2, processo 00390-00002846/2018-57, a ser implantado na DF
140 Região Administrativa do Jardim Botânico RA 27, consubstanciada na URB 182 dias
2021 MDE 182 de 2021 e NGB 182 de 2021 por atender às normas vigentes aos estudos
realizados. Franqueada a palavra para manifestações, o Conselheiro Wilde Cardoso
Gontijo Junior questionou sobre a manutenção da infraestrutura, se uma vez construído,
ficaria sobre encargo do próprio empreendedor. Em resposta, o Sr. Adriano Bueno
Machado explicitou que a bacia fica localizada fora do Condomínio Urbanístico, a
manutenção dela é passada para NOVACAP. O Sr. Wilde Cardoso Gontijo Junior sugeriu
que a NOVACAP apresentasse em seu parecer sobre a adequação do projeto de drenagem
urbana, manifestação sobre os compromissos para a manutenção desses sistemas, em
especial quando da existência de bacias de detenção/retenção que recebem os efluentes da
drenagem, que a Empresa Estatal apresentasse ainda esclarecimentos sobre como ela
pretende proceder sobre isso, uma vez que pode desqualificar o empreendimento se não
houver um cuidado, acrescentou que a NOVACAP não tem recursos efetivamente
arrecadados para essa finalidade, dependendo do orçamento geral do Distrito Federal. A
Sra. Gabriela de Souza Tenório externou descontentamento em aprovar um parcelamento
novo murado, e a questão dos fundos efetivos desses lotes, questionando se os lotes têm a
possibilidade de ter frente para o espaço de circulação e outra atividade que não seja
exclusivamente residencial. O Sr. Adriano Bueno Machado informou que pela diretriz não
havia essa existência, não havendo o limite com o córrego. Para a via de circulação nível 1
não podem ter esse acesso direto, e o lote é um lote único com acesso pela Portaria, sendo
unidades autônomas aonde teria apenas o Condomínio Urbanístico dentro do acesso pelas
aquelas vias internas. A Sra. Tereza da Costa Ferreira Lodder salientou com relação ao
uso, destacando que a LUOS procurou trazer os usos mais dinâmicos para a cidade. Dessa
região as diretrizes têm procurado não permitir o uso RE2, que é o uso de
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condomínio de casas exclusivamente. O Sr. Wilde Cardoso Gontijo Junior sugeriu o
acréscimo ao voto para que a manifestação da NOVACAP frente aos projetos de
drenagem viessem acompanhadas de uma definição sobre o procedimento de manutenção
da infraestrutura dada à peculiaridade. Em seguida, o Sr. Mateus Leandro Oliveira entrou
em regime de votação, agregando a sugestão do Conselheiro Wilde, para deliberar sobre o
processo constante do item 2.6 da pauta, de nº 0039000002846/2018-57, que trata do
parcelamento do solo urbano localizado na Fazenda Santa Bárbara DF-140, Região
Administrativa do Jardim Botânico, na forma do relato e voto da Conselheira Júnia
Bittencourt. Proclamando o resultado processo do Item 2.6 da pauta, com 15 votos
favoráveis do Poder Público, 16 votos favoráveis da Sociedade Civil, nenhum voto de
abstenção, nenhum voto contrário. Aprovado com 31 votos favoráveis o processo nº
0039000002846/2018-57, que trata do parcelamento do solo urbano localizado na Fazenda
Santa Bárbara DF 140, Região Administrativa do Jardim Botânico na forma do voto e
relato da Conselheira Júnia Bittencourt. Avançou ao Item e Subitem 3. Processo para
Distribuição: 3.1 Processo nº 00136-00000059/2020-32; Interessado: Administração do
Núcleo Bandeirante – RA VIII; Assunto: Regularização de lotes de equipamentos
públicos no Núcleo Bandeirante (Feira Permanente, Ginásio de Esportes, Salão
Comunitário, Biblioteca, Lote de Serviços Públicos, Casa de Cultura e Estádio Vasco
Viana – Metropolitana): Definida a relatoria para a Conselheira Heloísa Melo Moura,
representante Titular do IAB/DF. Passou ao Item 4. Apresentação PLANDHIS: A Sra.
Marília Melo iniciou a apresentação do PLANDHIS, informando que está na sua reta final
do processo de revisão, fazendo um breve histórico, afirmando que foram feitos estudos
sobre a questão do Bônus Construtivo, além das invenções mais outorgas, regulamentação
do IPTU progressivo do PELC, a obrigação de reabilitar vinculado ao interesse social, a
arrecadação de imóveis urbanos abandonados. Acrescentou que os instrumentos
tributários seriam incentivos fiscais para incentivar a oferta de Habitação de Interesse
Social e também os administrativos. Com relação aos próximos passos do processo de
revisão afirma que será realizada a consulta pública no final de novembro a partir do dia
30. A Sra. Secretária-Executiva Giselle Moll Mascarenhas afirma que o plano não precisa
de uma Lei Específica para ser aprovado, pois está vinculado ao nosso Plano Diretor de
Ordenamento Territorial e a todas as estratégias de oferta de áreas habitacionais e também
de regularização fundiária. Em que busca atender a demanda por habitação que há no
Distrito Federal, de acordo com os dados remontam a 108.000 unidades habitacionais, das
quais grande parte é para a habitação de baixa renda. Nessas 108.000 unidades habitações
subnormais, a coabitação e a própria irregularidade, inclusive habitações em áreas de risco
para as quais pretendem destacar a prioridade no atendimento a essas populações. Passou
ao Item e Subitem 5. Assuntos Gerais: A Sra. Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima
pontuou a dificuldade com a análise pela Câmara Legislativa do projeto da LUOS, e da
preocupação que estão em áreas que foram regularizadas com parcelamentos
regularizados que ainda não consta da LUOS e da necessidade de estarem constando.
Externando preocupação quanto a necessidade da Lei de Loteamentos, que tem um
parcelamento onde a portaria está sendo derrubada, por que não há legislação específica,
afirmando que o próprio PLC não atenderia, afirmando que causaria um grande transtorno
ao segmento. O Sr. Cristiano Mangueira de Sousa citou que há um processo, depois de
haver a lavratura do auto de intimação demolitória, não trazendo qualquer informação
sobre essa regularização. Dia 17 de novembro foi protocolizado o processo de
regularização e a fim de não trazer problemas para as equipes em campo, solicitou ao
Secretário que oficie sobre o processo de regularização, fazendo a proposta de
sobrestamento apontando se há efetivamente a possibilidade de regularização, tendo em
vista que será uma área dentro de ser um cercamento dentro de uma área particular.
Avançou ao Subitem 5.1 Câmaras Temáticas: O Sr. Wilde Cardoso Gontijo Junior
comentou que a proposta de criação das Câmaras Temáticas estava sendo discutida no
CONPLAN desde a reunião ordinária de setembro, que era uma proposta de várias
entidades e não somente da Rodas da Paz, conforme já registrado na SEDUH, e que a
Nota Jurídica divulgada pela SEDUH apresentava no seu item 17 alguns pendências a
serem providenciadas pela secretaria, em especial quanto à definição expressa dos
objetivos específicos das duas câmaras. Ressaltou ainda que o item 17 apresenta a
necessidade de definição de cronograma de trabalho, arguindo que esse cronograma
encontra-se previsto no texto apresentado para a Resolução Administrativa para a
instituição das câmaras, solicitando à SEDUH que se manifestasse sobre isso. Por fim,
afirmou que a Câmara Temática Viva Centro é, inclusive, uma oportunidade para se
efetivar em Lei propostas presentes no PLANDIS, conforme apresentado nessa reunião,
em especial os instrumentos econômicos e jurídicos necessários para efetivar o Viva
Centro. A Sra. Giselle Moll Mascarenhas afirmou quanto a necessidade de concluir a
requalificação ou a qualificação dos espaços públicos, especialmente nos espaços
destinados ao pedestre. Avançou ao Item 5. Encerramento: Não havendo manifestações
adicionais, a Octogésima Segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal foi encerrada pela Presidente em Exercício,
agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na 190ª Reunião Ordinária realizada no
dia 9 de dezembro de 2021, em sessão pública virtual.
GISELLE MOLL MASCARENHAS, Suplente - SEDUH; RENATO OLIVEIRA
RAMOS, Suplente - CACI; RUCHELE ESTEVES BIMBATO, Suplente - SEEC;
MARÍLIA CARVALHO PEREIRA, Suplente - SERINS; LUIZ CARLOS BRITTO
FERREIRA, Suplente - SEAGRI; MÁRCIO FARIA JÚNIOR, Titular - SDE; JANAÍNA
DE OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SODF; LUIZ FELIPE CARDOSO DE
CARVALHO, Suplente - SEMOB; BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Titular -
SECEC; HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente - TERRACAP; RENATA
FLORENTINO DE FARIA SANTOS, Suplente - CODEPLAN; CRISTIANO
MANGUEIRA DE SOUSA, Titular - DF LEGAL; CLAUDIO JOSÉ TRINCHÃO

SANTOS, Titular - IBRAM; VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, Suplente - SEGOV;
BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE OLIVEIRA, Suplente - SEPE; WILDE
CARDOSO GONTIJO JUNIOR, Titular - RODAS DA PAZ; HELOÍSA MELO
MOURA, Titular - IAB/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO, Titular - FAU/UnB;
MARA DOS SANTOS MEURER, Titular - FNE; ADALBERTO CLEBER VALADÃO
JUNIOR, Titular - SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular -
ADEMI/DF; OVIDIO MAIA FILHO, Titular - FECOMÉRCIO; LENITA VELTEN
MONHOL MULLER, Titular - SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular -
PRECOMOR; DANIEL BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Titular - UNICA/DF;
JÚNIA MARIA BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Suplente -ÚNICA/DF;
GUILHERME DE VASCONCELOS DE MORAIS, Titular - FID/DF; DORIENE
GONÇALVES DA SILVA, Titular - FNE; JAIRO DO NASCIMENTO SARAIVA,
Titular - ASSINC DF/RM; TARCIZIO DINOÁ MEDEIROS, Titular - IHG/DF;
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO, Titular - OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ
JUNIOR, Titular - FIBRA.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Presidente, Em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 
INSTRUÇÃO Nº 343, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso das
atribuições previstas no Decreto nº 39.558, de 20 de dezembro de 2018, tendo em vista o
disposto nos artigos 211, 212 e 217, Parágrafo único da Lei Complementar nº 840, de 23
de dezembro de 2011, e considerando o que consta no Processo nº 00391-00015248/2021-
15, resolve:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Processo Disciplinar, designada pela Instrução nº 224, de 13 de agosto de
2021, publicada no DODF nº 156, de 18 de agosto de 2021, e prorrogada por meio da
Instrução nº 288, de 14 de outubro de 2021, publicada no DODF nº 195, de 18 de outubro
de 2021.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor em 16 de dezembro de 2021.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

DECISÃO Nº 74/2021
O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, por meio de seu Presidente, Sr. CLÁUDIO JOSÉ
TRINCHÃO SANTOS, nos termos da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, dá
publicidade – conforme preconiza a Resolução CONAMA nº 237/1997 - à decisão de
INDEFERIR o requerimento de Consulta Prévia por motivo de inviabilidade locacional
para a atividade Centro de estoque e Distribuição de material de construção, localizado
nas margens da DF 250 Km 10,5 - Itapoã/DF, de interesse de ENGENHO DE DENTRO
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, referente ao processo 00391-
00000011/2021-30, nos termos do Parecer Técnico nº 280/2021 -
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

DECISÃO Nº 75/2021
O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, por meio de seu Presidente, Sr. CLÁUDIO JOSÉ
TRINCHÃO SANTOS, nos termos da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, dá
publicidade – conforme preconiza a Resolução CONAMA nº 237/1997 - à decisão de
INDEFERIR o requerimento de Licença Prévia para a atividade deExploração mineral de
areia, de interesse de VILMAR MOREIRA SILVA, referente ao processo 00391-
00012311/2017-85, nos termos do Parecer Técnico SEI-GDF nº 134/2019 -
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV (27271360).

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA DAS SESSÕES
 

ACÓRDÃO Nº 441 /2021
Ementa: Multa aplicada ao Sr. Leandro Carvalho Freitas, por meio da Decisão nº
1991/2015
E do Acórdão nº 237/2015, proferidos no âmbito do Processo nº. 17959/2011-e.
Recolhimento. Quitação ao responsável.
Processo TCDF: 17959/2011-e.
Nome/Função/Período: Leandro Carvalho Freitas, Diretor Interino da DITEC/SUPRA à
época.
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