
Art. 30. O Regimento Interno do Conselho Local de Planejamento da Região Administrativa
(citar a RA) é aprovado pelos favoráveis da maioria absoluta dos conselheiros integrantes.
Art. 31. Os representantes suplentes do Poder Público e das entidades da sociedade civil têm
assento no Conselho com direito a voto quando da ausência de seus titulares.
Art. 32. A posse e a entrada em exercício dos conselheiros é condicionada a apresentação de
todos os documentos necessários à verificação das hipóteses de impedimento, e eventuais
causas de inelegibilidade, observado o que estabelece o art.19, § 8º, da Lei Orgânica do
Distrito Federal, a Emenda à Lei Orgânica nº 60 de 20, de dezembro de 2011, e o Decreto nº
39.738, de 28 de março de 2019.
Parágrafo único. Compete aos conselheiros apresentar a documentação necessária para a
verificação de que trata o caput.
Art. 33. As omissões advindas da aplicação deste Regimento Interno devem ser submetidas à
deliberação do Plenário, observadas as formalidades legais e regulamentares pertinentes.
Art. 34. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as disposições do (listar
expressamente normas revogadas).

PORTARIA Nº 101, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021
Aprova o Projeto de Sistema Viário - SIV 085/2021 e o respectivo Memorial Descritivo -
MDE 85/2021, referentes à Duplicação da Via de Ligação entre Guará e Núcleo
Bandeirante, implantação de ponte sobre o Córrego Vicente Pires, implantação de
rotatória, implantação de calçadas e ciclovias e proposta de paisagismo.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo
único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o Decreto nº
39.610, de 1º de janeiro de 2019, o art. 20 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de
2009, o Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017, combinado com os arts. 5º e 14 do
Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, e tendo em vista o que dispõe o processo
00110-00001752/2021-47, resolve:
Art. 1º Aprovar o Projeto de Sistema Viário - SIV 085/2021 e o respectivo Memorial
Descritivo - MDE 85/2021, referentes à Duplicação da Via de Ligação entre Guará e
Núcleo Bandeirante, no trecho entre a ponte sobre o Córrego Vicente Pires e a rotatória de
acesso à DF 079, com implantação de via com duas faixas de rolamento por sentido,
implantação de ponte sobre o Córrego Vicente Pires, implantação de rotatória,
implantação de calçadas e ciclovias e proposta de paisagismo com plantio de árvores e
grama no canteiro central e nas faixas laterais da via.
Art. 2º Autorizar a inclusão de nota no MDE 28/01 da URB 28/01; no MDE 131/96 da
URB 131/96 e na planta LMG TR 3 com a seguinte redação:
“Este Projeto de Sistema Viário - SIV 85/2021 e seu respectivo Memorial Descritivo -
MDE 85/2021 aprovados alteram o Projeto de Urbanismo- URB 28/01; o Projeto de
Urbanismo- URB 131/96 e a Planta registrada em Cartório LMG TR 3 no que se refere à
reconfiguração: do sistema viário, de espaços públicos e do canteiro central/ciclovia e
acessibilidade.
Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E
URBANO DO DISTRITO FEDERAL

 
ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas do dia sete do mês de outubro 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 Centésima
Octogésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano
do Distrito Federal - CONPLAN, pelo Secretário de Estado da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH, Senhor Mateus
Leandro de Oliveira, 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. Posse de Conselheiro: Márcio Faria Júnior, na qualidade de membro
Titular, representante Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE; 1.5. Apreciação
e Aprovação da Ata da 187ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09/09/2021. 2. Processos
para Deliberação: 2.1. Processo nº 0134-000218/2000; Interessado: Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios – TJDFT; Assunto: Ampliação do lote do Fórum de
Sobradinho, localizado no Setor Central, Região Administrativa de Sobradinho - RA V;
Relator: Renato Oliveira Ramos – Secretaria de Estado Chefe da Casa Civil do Distrito
Federal – CACI-DF; 2.2. Processo nº 0111-000329/1998; Interessado: Secretaria de
Educação – SEE/DF; Assunto: Regularização do lote Área Especial, Setor D Sul, QSD 33,
em Taguatinga - RA III; Relator: Valmir Lemos de Oliveira – Secretaria de Estado de
Governo do Distrito Federal – SEGOV-DF; 2.3. Processo nº 00060-00133583/2021-73;
Interessado: Secretaria de Saúde – SES/DF; Assunto: Desafetação de área pública entre a
QS 614, Conjunto C, lote 2 e a QS 614, Conjunto D, lote 1, Região Administrativa de
Samambaia - RA XII, e conversão da área desafetada em ampliação do lote do Hospital
Regional de Samambaia; Relatora: Ruth Stéfane Costa Leite - Prefeitura Comunitária dos
Moradores da Colônia Agrícola Sucupira - PRECOMOR-DF; 2.4. Processo nº 00390-
00000743/2019-33; Interessado: Marjolaine Bernadete Julliard Tavares do Canto;

Assunto: Parcelamento de solo da gleba objeto da Matricula nº 18.088, com 15ha 75a
26ca localizada na Região Administrativa de Sobradinho – RA V; Relatora: Júnia Maria
Bittencourt – União dos Condomínios Horizontais e Associações de Moradores no
Distrito Federal – UNICA-DF; 2.5. Processo nº 00111-00009777/2020-80; Interessado:
FCG — Comércio, Turismo e Serviços; Assunto: Relocação do Lote R, QE 07 do Setor
Residencial de Indústria e Abastecimento – SRIA/Guará I; Relatora: Gabriela Tenório –
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/UnB. 3. Processos para Distribuição: 3.1.
Processo nº 0141-000764/2004; Interessado: LBV – Legião da Boa Vontade; Assunto:
Análise do pleito de compensação urbanística do Uso Institucional, referente ao lote
localizado no SGAS 915, LOTE 74, ASA SUL, BRASÍLIA / DF; 3.2. Processo nº 00390-
00002044/2021-42; Interessado: Empresa Campo da Esperança Serviços Ltda; Assunto:
Processo de licença específica para obras de construção do crematório no Cemitério Sul -
CES - Cemitério Campo da Esperança; 3.3. Processo nº 0030-016347/1989; Interessado:
Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Vivendas Campestre - SH Contagem -
Sobradinho II – DF; 3.4. Processo nº 0030-002185/1990; Interessado: Urbanizadora
Paranoazinho S.A; Assunto: Vivendas da Serra - SH Contagem - Sobradinho II - DF; 3.5.
Processo nº 0030-003427-1990; Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto:
Recanto dos Nobres - SH Contagem - Sobradinho II -DF. 3.6. Processo nº 00390-
00008687/2019-85; Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Parcelamento
Urbano do Solo denominado Calliandra, localizado na Região Administrativa de
Sobradinho II - RA XXVI; 3.7. Processo nº 0390-000499/2011; Interessado: Federação
Nacional Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra; Assunto: Desdobro de lote situado
no Setor M-Norte, QNM 28, Lote B, na Região Administrativa de Ceilândia. 3.8. 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. 3.9. Processo nº 0111-002042/2004;
Interessado: UnB; Assunto: Criação de lote destinado a Complexo de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, na Rodovia DF – 480, sentido Gama/Brasília, onde está implantado o
Campus da Universidade de Brasília - UnB, na cidade do Gama – RA II. 3.10. Processo nº
00390-00001136/2021-13; Interessado: RA XV - Estrutural; Assunto: Ajuste dos lotes de
Áreas Especiais 1, 3, 6, 14, 19 e 20, no Setor Central da Região Administrativa
SCIA/ESTRUTURAL – RA XXV, em razão de erro de locação e de implantação de
sistema viário que inviabiliza a ocupação dos lotes. 3.11. Processo nº 0111-000043/2016
Interessado: CODHAB/TERRACAP Assunto: Parcelamento do solo urbano para área
denominada Residencial Tamanduá, Quadras 7 e 8, localizado na Região Administrativa
de Recanto das Emas – RA XV. 4. Assuntos Gerais: 4.1. Proposta do Conselheiro Wilde
Cardoso sobre criação de Câmaras Técnicas. 5. Encerramento. Passou imediatamente 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: Iniciou os informes
citando a realização exitosa da primeira Oficina Temática da revisão do PDOT, em Santa
Maria, que congregou toda a UTP, agradecendo a presença do Conselheiro Almiro
Cardoso Farias Júnior. Em seguida, convidou a todos a participarem da Segunda e
Terceiras Oficinas Temáticas, a serem realizadas em Ceilândia e no Guará,
respectivamente, solicitando aos conselheiros e conselheiras que façam a divulgação em
suas entidades. Como segundo informe, citou a inauguração da Praça do Povo no Setor
Comercial Sul, destacando sua importância para a cidade, salientando que já há projetos
em elaboração para as demais quadras adjacentes. Passou ao Subitem 1.4. Posse de
Conselheiro: Márcio Faria Júnior, na qualidade de membro Titular, representante
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE: Dada a posse ao Senhor Márcio Faria
Júnior, na qualidade de membro titular representando a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. Avançou ao Subitem 1.5. Apreciação e Aprovação da Ata da 187ª Reunião
Ordinária, realizada no dia 09/09/2021: Não havendo retificações ao seu conteúdo, a
respectiva ata foi considerada aprovada. Ato contínuo, seguiu ao Item e Subitem 2.
Processos para Deliberação: 2.1. Processo nº 0134-000218/2000; Interessado: Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT; Assunto: Ampliação do lote do Fórum
de Sobradinho, localizado no Setor Central, Região Administrativa de Sobradinho - RA V;
Relator: Renato Oliveira Ramos – Secretaria de Estado Chefe da Casa Civil do Distrito
Federal – CACI-DF: A Diretora de Parcelamento do Solo, Sra. Eliane Pereira Victor
Ribeiro Monteiro deu início a apresentação, informando que o processo trata da ampliação
do lote do Fórum de Sobradinho, localizado no Lote F, Quadra Central – Setor
Administrativo e Cultural de Sobradinho - da RA V. A demanda teve início por
solicitação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT com a
finalidade de atender a demanda de acréscimo das instalações do Fórum. Posteriormente,
nova demanda foi formalizada no sentido de regularizar em caráter definitivo, a edificação
e o alambrado ali instalado. Salientou que, em 2017, a então Administradora Regional de
Sobradinho assinou autorização para cercamento do lote como medida de segurança para
resguardar a edificação. Em 2018, foi solicitado o levantamento topográfico cadastral da
área ocupada pelo Fórum. A área pleiteada para ampliação do lote foi objeto de análise
pela DILEST/SEDUH e encaminhada à COPROJ para ajustes do projeto URB 115/2000.
Devido ao tempo decorrido, sem registro do projeto aprovado, foi solicitado um novo
número de URB (254/2020), que caracteriza a atualização do projeto conforme a
legislação vigente e conforme a nova área ocupada pelo Fórum. Quanto às Condicionantes
Urbanísticos: De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito
Federal - PDOT, Lei Complementar Distrital nº 803/2009, atualizada pela Lei
Complementar Distrital nº 854/2012, a área está em Zona Urbana Consolidada – ZUC. A
Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, Lei Complementar nº 948/2019, classifica o lote
do Fórum como uso Inst EP – Institucional Equipamento Público. O art. 11 da LC nº
948/2019 define os seguintes parâmetros para a UOS Inst EP: I - afastamento mínimo
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previsto no Anexo IV; II - coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido pelo
PDOT para a zona urbana onde se localiza; III - altura máxima igual à maior altura
estabelecida no Anexo III para a respectiva localidade urbana; IV - taxa de
permeabilidade mínima de 20% para lotes com área superior a 2.000 metros quadrados.
Parágrafo único. Os lotes de UOS Inst EP podem ser compartilhados por 2 ou mais
equipamentos urbanos ou “comunitários.” Constitui exigência do art. 44 da Lei 948/2019
– LUOS e do inciso II da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013, a participação popular
nas decisões referentes às alterações de parcelamento do solo promovidas pelo poder
público em projetos urbanísticos registrados em cartório. Dessa forma, foi realizada no
dia 19/11/2020, Audiência Pública virtual sobre regularização, ampliação e criação de
lotes de Equipamentos Públicos na Região Administrativa de Sobradinho, em que a
proposta para o lote em questão foi apresentada à comunidade (doc. 51879996), com
resultado plenamente favorável, conforme Ata publicada no DODF nº 226, de 02 de
dezembro de 2020. Em relação ao Zoneamento Ecológico-Econômico do DF – ZEE, a
área encontra-se na Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade
– ZEEDPE, destinada a diversificar as bases produtivas do Distrito Federal com inclusão
socioeconômica compatível com os riscos ecológicos e com os serviços ecossistêmicos.
Encontra-se na Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 6 – SZDPE 6,
destinada à intensificação e diversificação das atividades produtivas para a garantia da
geração de emprego e renda, assegurados a qualificação urbana, o aporte de infraestrutura
e a mitigação dos riscos ecológicos. A área apresenta na matriz ecológica com riscos
ambientais nível 1, sendo os mais críticos os riscos de perda de área de recarga de
aquífero e de contaminação do subsolo. Esses riscos podem ser mitigados pela
observância da taxa de permeabilidade prevista na norma e pela utilização dos
mecanismos de retenção de águas pluviais dispostos na legislação vigente. Com relação
ao Licenciamento Ambiental: Foi encaminhado ao IBRAM o Relatório Técnico
SEDUH/SUPLAN/COPROJ - 44911690 (Processo SEI nº 00390-00002665/2020-45) que
apresenta vários processos de parcelamento do solo em tramitação na Diretoria de
Parcelamento do Solo/COPROJ/SUPLAN, que tratam de situações de baixo impacto
ambiental. A proposta de ampliação do lote do Fórum está inserida nesse Relatório
Técnico, nos casos do TIPO 2: - Ampliação de lotes de Equipamentos Públicos,
incorporando áreas públicas para ampliação das atividades inerentes às políticas públicas
setoriais. O Parecer Técnico n.º 181/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I
(42097936 - Processo SEI nº 00390-00002665/2020-45) informa que em todos os casos
apresentados pela SEDUH não foram identificados a necessidade de execução de obras
para implantação de infraestrutura urbana e, portanto, não há impacto ambiental adicional
sobre a área, uma vez que a atividade já está instalada. "Concluímos que todos os casos
elencados pelo Relatório Técnico SEDUH/SUPLAN/COPROJ podem ser enquadrados na
Dispensa de Licenciamento Ambiental, bem como as futuras obras que por ventura
necessitam ocorrer nos futuros lotes para construção de edificações e
melhoria/requalificação das áreas públicas existentes no seu entorno, conforme itens 12,
13, 14, 15, 88 e 89 da Resolução 10 de 20/12/2017.“ Quanto ao projeto: Para atender ao
solicitado pelo TJDFT, de manter o alambrado instalado e regularizar a ocupação
conforme levantamento topográfico realizado, a área total do lote resulta em 3.500,28 m².
A desafetação da área pública para ampliação do lote será objeto de lei complementar. O
Projeto de Lei Complementar encontra-se em elaboração nesta DISOLO/COPROJ e
contempla a regularização de lotes de Equipamentos Públicos em várias Regiões
Administrativas do DF. O projeto não altera o sistema viário e estacionamentos
existentes. Em relação as consultas às concessionárias, informou que foram realizadas
consultas às concessionárias de serviços públicos quanto a interferências com redes,
faixas de servidão e custos de remanejamento. Em resposta obtivemos: CAESB - Água e
Esgoto: O despacho SEI-GDF CAESB/DE/ESE 49490251 informou que há
interferências, mas observamos que as interferências apontadas se encontram nos limites
da área de ampliação do lote, devendo apenas ser respeitadas as faixas de servidão. CEB:
O Laudo Técnico - CEB-D/DG/DR/SCB/GRGE nº 54568525 aponta interferências com
redes aéreas e subterrâneas e adverte sobre a necessidade de que sejam tomados cuidados
especiais na construção ou escavação em locais próximos de redes elétricas. As
interferências encontram-se na área externa ao cercamento. NOVACAP: No Despacho
NOVACAP/PRES/DU 49465362, a NOVACAP informou que a interferência detectada
se deu com o sistema viário existente, não havendo necessidade de remanejamento. SLU:
De acordo com a Lei nº 11.445/2007, cabe ao Governo realizar a coleta domiciliar e
manejo dos resíduos em todo o DF, o que inclui as áreas urbanizadas. Redes de
telecomunicações: o Despacho - SEDUH/SUPAR/ULINF/COLINF 49217851 informa
que foi realizada consulta no Banco de Dados e não foi encontrado nenhum requerimento
ou processo de licenciamento para implantação ou regularização de infraestruturas de
telecomunicações nas proximidades da referida área. Neste ato, em substituição ao
Conselheiro Renato Oliveira Ramos, a Sra. Ludmila de Carvalho prosseguiu a leitura do
relato do Conselheiro, que votou favoravelmente, uma vez que o projeto atende o disposto
nas diretrizes e normas vigentes. O Secretário franqueou a palavra para manifestações. O
Conselheiro Rodrigo Badaró parabenizou a todos pelo desenvolvimento do projeto,
afirmando quanto a necessidade de estruturas físicas para os profissionais advogados. Não
havendo mais inscrições para discussão da matéria, o Sr. Secretário de Estado Mateus
Leandro de Oliveira entrou em regime de votação para deliberação do projeto em
epígrafe. Em seguida, declarou aprovado o projeto constante do processo de nº 0134-
000218/2000, que trata da ampliação do lote do Fórum de Sobradinho, localizado no
Setor Central, Região Administrativa de Sobradinho - RA V, na forma do voto e relato
apresentados pelo conselheiro relator, com 14 votos favoráveis dos membros
representantes do Poder Público, 14 votos favoráveis dos membros representantes da
Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, totalizando 28 votos

favoráveis. Passou ao Subitem 2.2. Processo nº 0111-000329/1998; Interessado: Secretaria
de Educação – SEE/DF; Assunto: Regularização do lote Área Especial, Setor D Sul, QSD
33, em Taguatinga - RA III; Relator: Valmir Lemos de Oliveira – Secretaria de Estado de
Governo do Distrito Federal – SEGOV-DF: A Sra. Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro
iniciou a apresentação, informando que a Secretaria de Educação, ao solicitar à Terracap
uma declaração para fins de Alvará de Construção e Carta de Habite-se, de que a área
pertence ao GDF para uso da Secretaria de Educação, foi informada que a área não
constituía unidade imobiliária registrada em Cartório. O lote foi previsto na Planta
Registrada CST PR 80/1, mas não foi registrado, tratando-se o local da ocupação de área
pública de uso comum do povo. Apresentando, em seguida, o histórico, as condicionantes
urbanísticas, os parâmetros relativos ao ZEE, o projeto e as consultas às concessionárias.
O Conselheiro Valmir Lemos de Oliveira passou a leitura do seu relato e voto, em que
considerando o exposto apresenta seu voto favorável ao projeto. Não havendo inscrições
para discussão da matéria, o Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira entrou
em regime de votação para deliberação do projeto em epígrafe. Em seguida, declarou
aprovado o projeto constante do processo de nº 0111-000329/1998, que trata da
regularização do lote Área Especial, Setor D Sul, QSD 33, em Taguatinga - RA III, na
forma do voto e relato apresentados pelo conselheiro relator, com 15 votos favoráveis dos
membros representantes do Poder Público, 14 votos favoráveis dos membros
representantes da Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção,
totalizando 29 votos favoráveis. Seguiu ao Subitem 2.3. Processo nº 00060-
00133583/2021-73; Interessado: Secretaria de Saúde – SES/DF; Assunto: Desafetação de
área pública entre a QS 614, Conjunto C, lote 2 e a QS 614, Conjunto D, lote 1, Região
Administrativa de Samambaia - RA XII, e conversão da área desafetada em ampliação do
lote do Hospital Regional de Samambaia; Relatora: Ruth Stéfane Costa Leite - Prefeitura
Comunitária dos Moradores da Colônia Agrícola Sucupira - PRECOMOR-DF: A Sra.
Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro iniciou a apresentação O projeto trata da
ampliação dos lotes ocupados pelo Hospital de Samambaia, com a incorporação de área
pública existente entre o lote 1 do Conjunto D e o lote 2 do Conjunto C, da QS 614, com a
finalidade de regularizar a ocupação existente. A motivação do projeto deu-se a pedido da
Secretaria de Saúde em razão da pandemia de COVID-19, sendo que a ampliação do lote
foi considerada utilidade e necessidade pública, uma vez que viabiliza a ampliação do
espaço físico hospitalar, aumentando a capacidade de atendimento para a população do
Distrito Federal, principalmente a de Samambaia. A área pleiteada para ampliação do lote
foi objeto de análise e indicação de diretrizes pela DIOEST/SEDUH, que orientou que: a
área pública de aproximadamente 440,00m² deverá seguir todo o procedimento de
desafetação para incorporação ao lote 1 do conjunto D da QS 614; O projeto deverá
manter previsão de rota acessível para pedestres incorporando-se assim à proposta já
aprovada pelo projeto de rota acessível para a área DET 21/2015; Quanto aos Parâmetros
Urbanísticos de Uso e Ocupação do solo, este deverá manter a Unidade de Ocupação do
Solo UOS CSIIR 2, definida na LUOS. Condicionantes Urbanísticos: De acordo com o
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), Lei Complementar
Distrital nº 803/2009, atualizada pela Lei Complementar Distrital nº 854/2012, a área está
em Zona Urbana Consolidada – ZUC. Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS
(LC nº 948/2019) a área da poligonal do projeto é classificada como UOS CSIIR -
Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial, subcategoria
CSIIR 2, onde são obrigatórios os usos comerciais, prestação de serviços, institucional e
industrial, simultaneamente ou não, e admitido o uso residencial desde que este não ocorra
voltado para o logradouro público no nível de circulação de pedestres. Entre os vários
usos abrangidos, inclui-se a atividade de atendimento hospitalar, que corresponde à
atividade realizada no lote em tela. Constitui exigência do art. 44 da Lei 948/2019 –
LUOS e do inciso II da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013, a participação popular nas
decisões referentes às alterações de parcelamento do solo promovidas pelo poder público
em projetos urbanísticos registrados em cartório. Dessa forma, foi realizada no dia
19/08/2021, Audiência Pública virtual sobre regularização de lotes de Equipamentos
Públicos na Região Administrativa de Samambaia, em que a proposta para o lote em
questão foi apresentada à comunidade, com resultado plenamente favorável, conforme Ata
publicada no DODF nº 167, de 02 de setembro de 2021. Zoneamento Ecológico-
Econômico do DF: Em relação ao ZEE, a área encontra-se na Zona Ecológica-Econômica
de Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE, destinada a diversificar as bases
produtivas do Distrito Federal com inclusão socioeconômica compatível com os riscos
ecológicos e com os serviços ecossistêmicos. Encontra-se na Subzona de Dinamização
Produtiva com Equidade 2 – SZDPE 2, destinada à integração de núcleos urbanos no eixo
sudoeste-sul por meio da implantação de infraestrutura de transporte público coletivo de
média e alta capacidade; à consolidação de centralidades urbanas e à qualificação urbana.
A área apresenta na matriz ecológica com riscos ambientais nível 2, sendo os mais críticos
os riscos de perda de área de recarga de aquífero e de contaminação do subsolo. Esses
riscos podem ser mitigados com a observância da taxa de permeabilidade prevista na
norma e a utilização dos mecanismos de retenção de águas pluviais dispostos na legislação
vigente.Licenciamento Ambiental: Foi encaminhado ao IBRAM o Relatório Técnico
SEDUH/SUPLAN/COPROJ - 44911690 (Processo SEI nº 00390-00002665/2020-45) que
apresenta vários processos de parcelamento do solo em tramitação na Diretoria de
Parcelamento do Solo/COPROJ/SUPLAN, que tratam de situações de baixo impacto
ambiental . A proposta de ampliação do lote do Hospital se enquadra nos casos do TIPO
2: - Ampliação de lotes de Equipamentos Públicos, incorporando áreas públicas para
ampliação das atividades inerentes às políticas públicas setoriais. O IBRAM emitiu o
Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS (62209504) que reforça o posicionamento
daquele Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
destacando que o objeto deste projeto está enquadrado na Dispensa de
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Licenciamento Ambiental, conforme itens 12, 13, 14, 15, 88 e 89 da Resolução CONAM
nº 10 de 20/12/2017. Quanto ao projeto: A desafetação da área pública para ampliação do
lote será objeto de lei complementar. O Projeto de Lei Complementar encontra-se em
elaboração nesta DISOLO/COPROJ e contempla a regularização de lotes de
Equipamentos Públicos em várias Regiões Administrativas do DF. Após a ampliação, as
unidades imobiliárias ocupadas pelo hospital serão remembradas, devendo obedecer aos
parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo para UOS CSIIR 2, conforme a faixa
de área em que for enquadrado. O projeto não altera a rota acessível, objeto do projeto
DET 21/2015, já executada, nem o sistema viário e estacionamentos existentes. Consultas
às concessionárias: Foram realizadas consultas às concessionárias de serviços públicos
quanto a interferências com redes, faixas de servidão e custos de remanejamento. Em
resposta obtivemos: CAESB - Água e Esgoto: foi emitida a Carta n.º 102/2021 -
CAESB/DE/ESE (61753659) informando sobre interferências com a rede implantada de
abastecimento de água. No entanto, essas encontram-se nas vias e calçadas, não
coincidindo com a área a ser incorporada ao lote, apenas devendo ser resguardados os
recobrimentos e faixas de servidão por ocasião de obras nas calçadas e plantio de árvores.
CEB: O Doc. 63749208 informou que não existe interferência de redes com a área de
projeto. NOVACAP: o Ofício Nº 2702/2021 - NOVACAP/PRES/SECRE informou que a
interferência detectada se deu com o sistema viário existente, não havendo necessidade de
remanejamento. SLU: De acordo com a Lei nº 11.445/2007, cabe ao Governo realizar a
coleta domiciliar e manejo dos resíduos em todo o DF, o que inclui as áreas urbanizadas.
Redes de telecomunicações: o Despacho - SEDUH/SUPAR/ULINF/COLINF 61412727
informa que não foi identificado nenhum requerimento ou processo de licenciamento que
solicita a análise de viabilidade para implantação ou regularização dessas infraestruturas
na área de projeto. A Conselheira Ruth Stéfane Costa Leite passou a leitura do seu relato e
voto: Diante do exposto, que trata da ampliação do lote do Hospital Regional de
Samambaia, objetivando a ampliação do atendimento à pandemia de COVID-19, na
Região Administrativa de Samambaia - RA XII, localizado entre a QS 614, Conjunto C,
lote 2 e a QS 614, Conjunto D, lote 1, Região Administrativa de Samambaia - RA XII,
projeto de parcelamento do solo URB-MDE 103/2021, é favorável. Pelas Razões
expedidas neste parecer, votamos no sentido de que seja aprovado a ampliação do lote do
Hospital Regional de Samambaia, objetivando a ampliação do atendimento à pandemia de
COVID-19, na Região Administrativa de Samambaia - RA XII, processo: nº: 00060-
00133583/2021-73, por atender às normas vigentes e aos estudos realizados, pelas equipes
técnicas de governo, em que o caso requer. Não havendo inscrições para discussão da
matéria, o Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira entrou em regime de
votação para deliberação do projeto em epígrafe. Em seguida, declarou aprovado o projeto
constante do processo de nº 00060-00133583/2021-73, que trata da desafetação de área
pública entre a QS 614, Conjunto C, lote 2 e a QS 614, Conjunto D, lote 1, Região
Administrativa de Samambaia - RA XII, e conversão da área desafetada em ampliação do
lote do Hospital Regional de Samambaia, na forma do voto e relato apresentados pela
conselheira relatora Ruth Stéfane Costa Leite, com 14 votos favoráveis dos membros
representantes do Poder Público, 14 votos favoráveis dos membros representantes da
Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, totalizando 28 votos
favoráveis. A Conselheira Ruth Stéfane Costa Leite proferiu os agradecimentos à equipe
da SEDUH pelo pronto atendimento de questões relativas as cooperativas sociais e
associações, nos pleitos referentes a saúde, regularização fundiária e provimento
habitacional. Seguiu ao Subitem 2.4. Processo nº 00390-00000743/2019-33; Interessado:
Marjolaine Bernadete Julliard Tavares do Canto; Assunto: Parcelamento de solo da gleba
objeto da Matricula nº 18.088, com 15ha 75a 26ca localizada na Região Administrativa de
Sobradinho – RA V; Relatora: Júnia Maria Bittencourt – União dos Condomínios
Horizontais e Associações de Moradores no Distrito Federal – UNICA-DF: O Sr. Adriano
Bueno Machado deu início a apresentação do processo que trata do parcelamento da gleba
denominada Bernadete, com área de 157.526,57m² ou 15,7526ha, localizada na Região
Administrativa de Sobradinho - RA V, inserido na área denominada Região Sobradinho e
Grande Colorado, sendo confrontante com a BR 020 e a chácara Marjolaine, área
remanescente da gleba. Quanto ao Projeto Urbanístico, salienta que o objetivo do projeto
de que trata o parcelamento urbano em questão tem como configuração urbana a criação
de um novo parcelamento com a formação de 04 lotes destinados ao UOS CSII 03 -
Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, 01 lote destinado ao UOS
CSII 02 - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial e 04 lotes destinados
ao UOS CSIIR 02 NO - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e
Residencial Não Obrigatório. Além disso, o empreendimento ainda apresenta 02 (dois)
lotes destinados ao Inst. EP, visando atender a demanda por Equipamentos Públicos na
região. Com relação à situação fundiária, explicita que a Terracap informou no Despacho
nº 2109/2020 – TERRACAP/DITEC/GETOP/NUANF, de 15 de dezembro de 2020, que a
área em questão denominada "Chácara Bernadete Matrícula 18.088 - 7º CRI/DF" está
inserido no imóvel Paranoazinho, com situação não pertencente ao patrimônio da
Terracap. Quanto ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, afirma que a
proposta urbanística reafirma a configuração proposta pelo macrozoneamento estabelecido
pelo PDOT/2009 - LC 803/2009 (Art.59). A área está inserida em Zona Urbana de Uso
Controlado II – ZUUC II, a qual é composta por áreas predominantemente habitacionais
de baixa e média densidade demográfica, com enclaves de alta densidade, sujeitas a
restrições impostas pela sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais
destinados ao abastecimento de água. O parcelamento está inserido sobre Áreas
Econômicas no PDOT/2009 que tem como diretriz: urbanizar e qualificar os espaços
públicos, possibilitando a implementação do uso misto e a revisão das atividades, com o
estímulo a geração de empregos por meio de atração de investimentos privados. Com
relação as Diretrizes Urbanísticas da Região de Sobradinho

e Grande Colorado – DIUR 08/2018, pode-se inferir que a área da proposta urbanística
está contemplada em 3 zonas definidas pela Diretrizes Urbanísticas de Sobradinho e
Grande Colorado, sendo elas: Zona B; Zona D e Parques Lineares, destacando seus usos.
Quanto a Diretriz Urbanística Específica – DIUPE 024/2020, que trata das diretrizes de
sistema viário e circulação, informa que o parcelamento integra ao sistema viário da
região por meio das Vias de Circulação, que visam à circulação intraurbana da região,
conferindo conectividade ao tecido urbano em formação, com a garantia de continuidade
dos sistemas viários, cicloviário e de pedestres, bem como a implantação de mobiliário
urbano e arborização. Com relação as Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo, apresentou
os usos permitidos e os seus parâmetros, e ainda o detalhamento referente as diretrizes de
áreas públicas e diretrizes de densidade populacional. No que tange as Condicionantes
Ambientais, salienta que o rezoneamento da APA do São Bartolomeu, informa que a área
de estudo se encontra na Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu que foi
criada pelo Decreto Federal n°88.940, de 7 de novembro de 1983, nos termos da Lei
Federal nº 9.262, de 12 de janeiro de 1996 e seu rezoneamento foi aprovado pela Lei n°
5.344, de 19 de maio de 2014. De acordo com o referido Plano de Manejo, o
empreendimento está situado em sua totalidade em Zona de Ocupação Especial de
Interesse Ambiental (ZOEIA). Quanto a Área de Preservação Permanente, o parcelamento
não interfere com a APP estabelecida para o curso d`água do Córrego Capão Grande.
Referente ao Zoneamento Econômico-Ecológico, salienta que o parcelamento insere-se
em Zona Ecológico-Econômica de Diversificação Produtiva e Serviços Ecossistêmicos -
ZEEDPSE, destinada a assegurar atividades produtivas que favoreçam a proteção do meio
ambiente, a conservação do Cerrado remanescente e a manutenção do ciclo hidrológico.
Apresentando, em seguida, o mapeamento das áreas de risco de perda de solo por erosão,
das áreas de risco de recarga de aquífero e das áreas de risco de contaminação de subsolo.
Em relação às consultas as concessionárias, salienta as informações atualizadas sobre a
CEB, que informou que há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica ao
empreendimento, desde que o responsável pelo empreendimento satisfaça as condições
regulatórias de submeter projeto elétrico para aprovação da distribuidora; e implantar a
infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica e iluminação pública,
destacando que os investimentos relacionados são de responsabilidade do empreendedor;
e atender as distâncias mínimas de segurança entre edificações e redes elétricas (para as
redes de 15 kV esse afastamento deve ser de no mínimo 1,5 metros a contar do último
condutor da rede) e ainda observar espaços suficientes que permitam a implantação das
redes em obediência a Lei de Acessibilidade. Conforme Laudo Técnico SEI-GDF - CEB-
D/DD/DR/CGB n.44830241, a CEB informou que existem interferências em diversos
trechos de rede aérea dentro do polígono que envolve a área. Em relação à possibilidade
de remanejamento será necessária a elaboração de projeto específico, bem como a
avaliação de seus custos deverá ser alvo de um pedido individualizado. Com relação as
soluções de projeto, foi informado que, o empreendedor irá cumprir com o
remanejamento e com o formato de projeto, licenças e estudos técnicos exigidos pela
referida companhia. Apresentando as informações atualizadas, a CAESB pontuou sobre o
atendimento com sistemas de abastecimento de água (SAA) e de esgotamento sanitário
(SES). Quanto ao sistema de abastecimento de água (SAA), a CAESB informa que não há
sistema de abastecimento de água implantado ou projetado para atendimento do
empreendimento. A concessionária esclarece ainda que o atendimento do
empreendimento com sistema de abastecimento de água da CAESB somente será viável
após a conclusão das obras de implantação do Sistema Produtor Paranoá Norte. A
concessionária informa ainda que, antes da entrada em operação dos Sistema Produtor
Paranoá Norte, o atendimento ao empreendimento poderá ser realizado por solução
independente de abastecimento (Sistema de poços tubulares profundos). Quanto ao
sistema de esgotamento sanitário (SES), a CAESB informou que o empreendimento se
localiza na bacia de atendimento da ETE Sobradinho e existe sistema de esgotamento
sanitário implantado, portanto, será possível o seu atendimento. Apresentando os pontos
identificados pela concessionária que poderão nortear a interligação ao sistema existente.
Com relação as soluções de projeto, foi informado que para viabilizar o atendimento do
sistema de abastecimento de água, o empreendedor opta por adotar como solução o
sistema independente de abastecimento que considera a utilização de poços tubulares
profundos e da qual já tem a outorga prévia emitida pela ADASA. Quanto ao atendimento
de esgotamento sanitário, o empreendedor deverá realizar a interligação do sistema de
esgotamento a ser feita em PV localizado em rede de PVC-200, sendo necessária a
implantação de Estação Elevatória de Esgotos, uma vez que o efluente gerado precisará
ser bombeado para a porção mais elevada do terreno para assim permitir que a gravidade
volte a atuar no transporte do esgoto até chegar às estações nas quais ele será tratado.
Informações Atualizadas: Não constam interferência com redes implantadas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário com as poligonais fornecidas.
Apresentando informações atualizadas, a Novacap ponderou que não existe interferência
de rede pública de águas pluviais implantadas ou projetadas na poligonal demarcada.
Com relação as soluções de projeto, afirma que o estudo preliminar previu, dentro da
poligonal do parcelamento, uma área para a locação da bacia de retenção que tem por
objetivo realizar o amortecimento de vazão, respeitando os parâmetros previstos na
Resolução nº 09/ADASA, que define como vazão máxima de saída de um
empreendimento o valor de 24,4 l/s/ha. A implantação das bacias ecológicas de retenção
está disposta na área mais baixa do empreendimento, servindo de zona de amortecimento
da vazão de água pluvial. A bacia será desenvolvida, em sua totalidade, com projeto
paisagístico elaborado em conjunto com a implantação da bacia ecológica. SLU: O SLU
informou que a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbano, (lixo) gerados nas
edificações do Sistema, deverá se limitar a que favoreça a realização contínua das coletas
domiciliares e seletiva em vias e logradouros públicos (sistema viário pavimentado e nas
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dimensões adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões compactadores (15 a 21
m³) e observando as normativas existentes. DER: O DER/DF informou que a gleba
confronta com a faixa de domínio da Rodovia BR-020, porém não interfere em seus
limites. O DER/DF alerta para a existência da faixa “non aedificandi”estabelecida na Lei
Federal nº 6.766, de 19/12/1979, que dispõe sobre parcelamento urbano, a qual em seu
artigo 4º, Inciso III, menciona que “ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas
de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-
edificável de 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica”.
No que tange o projeto urbanístico, em específico a declividade, afirma que o
empreendimento em comento encontra-se em área de baixa declividade, entre 0% e 10%,
não sofrendo assim qualquer restrição condicionada a declividade do terreno. Quanto ao
sistema viário, informa que está em conformidade a DIUPE 024/2020 e apresenta os
ajustes necessários para que as vias estruturantes permaneçam com a continuidade dos
fluxos propostos pela DIUPE 024/2020. O parcelamento apresenta 3 Vias de Circulação
perpendiculares a BR 020, interligados frontalmente pela via marginal que se encontra em
desnível a referida rodovia. Paralelamente a BR 020, está disposta a Via de Circulação que
tem a função de unificar os fluxos propostos pela Via de Circulação e Via Parque
apresentada na DIUPE 24/2020, devido a existência da Reserva Particular do Patrimônio
Natural – RPPN na região e da Chácara Rural Marjolaine, bem como da necessidade de
preservar a vegetação nativa presente. Em relação ao sistema cicloviário, salienta que está
localizado na Via de Circulação tem a função de locomoção e lazer, com ciclovias
unidirecionais, pois são vias de tráfego mais intenso e possuem maior integração com as
áreas de ELUP (praças), visando um percurso contemplativo. Os sistemas viários e
cicloviário do projeto urbanístico foram desenvolvidos em concordância com o Decreto
n.º 38.047, de 09 de março de 2017 e na Nota Técnica n.º 02/2015-DAUrb/SUAT. No que
se refere ao uso do solo, serão 04 lotes destinados ao UOS CSII 03 - Comercial, Prestação
de Serviços, Institucional e Industrial, 04 lotes destinados ao UOS CSIIR 02 NO -
Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório,
01 lote destinado ao UOS CSII 02 – Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e
Industrial, 02 (dois) lotes destinados ao Inst. EP, visando atender a demanda por
Equipamentos Públicos na região. Com relação ao projeto urbanístico, afirma quanto as
áreas permeáveis, que em cumprimento ao estabelecido nas diretrizes específicas da
DIUPE 024/2020, com relação ao percentual de áreas permeáveis, o projeto propõe
50,04%, distribuídos conforme tabela abaixo. No parcelamento deverá ser atendida Taxa
de Permeabilidade de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), conforme disposto para
ZOEIA da APA do São Bartolomeu. Em relação a densidade populacional, afirma que
considerando a proporcionalidade da área da gleba apresentada na DIUPE 024/2020 e a
área parcelável destacada para o desenvolvimento do presente projeto, com área de
157.526,57m² ou 15,7526 ha e o índice de 3,3 habitantes por moradia, o projeto apresenta:
População mínima: 787 habitantes; População máxima: 2362 habitantes; Unidades
habitacionais máximas: 715 unidades. Por fim, pontua que a área de estudo está inserida
na Faixa de Densidade Média do PDOT, com densidade de 50 a 150 hab/ha. A
Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima passou a leitura do seu relato e voto, e
ante o exposto votou favoravelmente ao projeto. Franqueada a palavra para manifestações,
a Conselheira Gabriela de Souza Tenório chamou a atenção para a disposição da fachada,
o que acaba por tornar a passagem desagradável aos pedestres. Não havendo inscrições
adicionais para discussão da matéria, o Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de
Oliveira entrou em regime de votação para deliberação do projeto em epígrafe. Em
seguida, declarou aprovado o projeto constante do processo de nº 00390-00000743/2019-
33, que trata do parcelamento de solo da gleba objeto da Matricula nº 18.088, com 15ha
75a 26ca localizada na Região Administrativa de Sobradinho – RA V, na forma do voto e
relato apresentados pela conselheira relatora Júnia Maria Bittencourt, com 13 votos
favoráveis dos membros representantes do Poder Público, 13 votos favoráveis dos
membros representantes da Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção,
totalizando 26 votos favoráveis. A Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima
proferiu os agradecimentos ao titular do 7º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito
Federal de Sobradinho, a equipe da Geo Lógica Consultoria Ambiental e a SEDUH, pela
presteza nos esclarecimentos solicitados. Avançou ao Subitem 2.5. Processo nº 00111-
00009777/2020-80; Interessado: FCG - Comércio, Turismo e Serviços; Assunto:
Relocação do Lote R, QE 07 do Setor Residencial de Indústria e Abastecimento –
SRIA/Guará I; Relatora: Gabriela Tenório – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo -
FAU/UnB: A Sra. Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro iniciou a apresentação do
projeto, afirmando que foi motivado pela Empresa FCG - Comércio Turismo e Serviços
LTDA, que solicitou alteração de uso do Lote R, QE 07 do Guará I, tendo em vista ter
adquirido dos Correios o referido lote. A interferência da via pública no referido imóvel,
foi verificada quando da análise da solicitação por esta Secretaria. O lote foi criado pelo
projeto urbanístico PR 127/1, no qual o traçado da malha viária difere do que foi
executado. Uma bifurcação não prevista no projeto original interfere com parte do lote
registrado inviabilizando seu aproveitamento. Salientando que o Despacho
SEDUH/SUDEC/COGEST/DICAD informa que originalmente o lote era destinado à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, conforme PR 127/1. Foi definido
como Inst. EP pela LUOS (LC 948/2019), por ser de propriedade dos Correios. Porém, foi
vendido por licitação dos Correios para a empresa FCG – Comércio, Turismo e Serviços
Ltda, que solicitou, por meio do Processo SEI n.º 00390-00007642/2020-27 a alteração de
uso da unidade imobiliária, justificado por meio de Estudo Técnico, documento SEI
(50481210). A Secretaria informa que a solicitação do interessado está contemplada na
revisão da Lei Complementar n.º 948/2019, incluindo o lote na UOS CSII2, em que são
permitidos os usos Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, sendo
proibido o uso residencial. Quanto aos condicionantes urbanísticos,

afirma que de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal,
Lei Complementar Distrital nº 803/2009, atualizada pela Lei Complementar Distrital nº
854/2012, a área localiza-se em Zona Urbana Consolidada – ZUC. Destacando que a
alteração de uso depende de Lei Complementar aprovada pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal – CLDF e também de aprovação pelo CONPLAN. Apresentou o quadro
comparativo dos parâmetros atuais (Inst. EP) e solicitados (CSII 2). Quanto ao
Zoneamento Ecológico-Econômico do DF, pontua que a área encontra-se na Zona
Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade – ZEEDPE, destinada a
diversificar as bases produtivas do Distrito Federal com inclusão socioeconômica
compatível com os riscos ecológicos e com os serviços ecossistêmicos. Encontra-se na
Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 3 – SZDPE 3, destinada à promoção da
integridade ecológica do Lago Paranoá, com a garantia de quantidade e qualidade das
águas do Lago Paranoá, por meio da manutenção da permeabilidade do solo, da proteção
de nascentes e mediante o aporte de infraestrutura de saneamento ambiental. A área
apresenta na matriz ecológica com riscos ambientais nível 1, sendo o mais crítico o risco
de contaminação do subsolo. Na área de projeto não existem quaisquer categorias de
Áreas de Preservação Permanente. Em relação ao licenciamento ambiental, o projeto se
enquadra na Dispensa de Licenciamento Ambiental prevista na Resolução CONAM nº 10,
de 20/12/2017, para empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador
ou baixo impacto ambiental. O projeto: A solicitação de relocação do lote foi objeto de
análise e indicação de diretrizes pela DICAD-II/SEDUH, que demonstrou concordância
com o pleito de ajuste de locação do lote. A proposta encontra respaldo na Lei nº 4 .164,
de 26 de junho de 2008, alterada pela Lei nº 6.134 , de 16 de abril de 2018 , que dispõe
sobre a adequação de projetos de parcelamento nos casos que especifica, entre eles
“quando houver implantação de sistema viário ou sistema de transporte de forma diversa
daquela prevista em projeto de parcelamento registrado, que inviabilize a devida
implantação dos lotes conforme o projeto de parcelamento registrado ”. O lote foi
relocado, evitando -se interferências com redes de infraestruturas. Foi mantida a área
registrada, de 140 m² (10 m x 14 m). O projeto não altera o sistema viário, nem os
estacionamentos implantados. Com relação as consultas às concessionárias: Informa que
foram realizadas consultas às concessionárias de serviços públicos quanto a interferências
com redes, faixas de servidão e custos de remanejamento. Em resposta obtivemos:
CAESB - Água e Esgoto: Por meio da Carta n.º 97/2021- CAESB/DE/ESE (61553430), a
CAESB informa que não constam interferências com redes implantadas de abastecimento
de água, nem de esgotamento sanitário. CEB: Por meio da Carta n.º 2124/2021 -
CEBD/DG/DC/SAC/GCAC, a CEB encaminha o Laudo Técnico nº 63758829 que
informa que consta interferência com rede diretamente enterrada para Iluminação Pública.
No entanto, a relocação do lote evitou a área de interferência. NOVACAP: O Despacho
NOVACAP/PRES/DU 66356607, informa que não existe interferência com rede pública
implantada e ou projetada na poligonal de estudo. SLU: De acordo com a Lei nº
11.445/2007, cabe ao Governo realizar a coleta domiciliar e manejo dos resíduos em todo
o DF, o que inclui as áreas urbanizadas. Redes de telecomunicações: o Despacho -
SEDUH/SUPAR/ULINF/COLINF 61413003 informa que foi realizada consulta no Banco
de Dados e não foi encontrado nenhum requerimento ou processo de licenciamento para
implantação ou regularização de infraestruturas de telecomunicações na área de projeto.
Considerando o exposto, a Conselheira Gabriela de Souza Tenório votou pela aprovação
do Projeto URB-MDE 070/2021 (67943406 e 67943189), que trata da relocação do Lote
R, QE 07 do Setor Residencial de Indústria e Abastecimento – SRIA/Guará I, em razão de
interferência de via pública no referido imóvel, sugerindo: Que se explicite possibilidade
da ocupação do subsolo com garagem (para deixar claro); Que se indique o local pelo qual
o acesso à garagem deva ocorrer (sugerindo ao longo do 206 muro do lote vizinho, vindo
do estacionamento da QE 07 Área Especial A); E que não se permita que o subsolo aflore
e crie barreiras de acesso ao térreo do edifício 208 (só para garantir). Franqueada a palavra
para manifestações, o Conselheiro Wilde Cardoso Gontijo Junior parabenizou a
conselheira relatora pelo seu relato e voto, corroborando com as propostas apresentadas.
Em seguida, o Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira entrou em regime de
votação para deliberação do projeto em epígrafe. Declarando aprovado o projeto constante
do processo de nº 00111-00009777/2020-80, que trata da relocação do Lote R, QE 07 do
Setor Residencial de Indústria e Abastecimento – SRIA/Guará I, na forma do voto e relato
apresentados pela conselheira relatora Gabriela de Souza Tenório, com o adendo da
correção da tabela constante da apresentação. Fez o registro de 14 votos favoráveis dos
membros representantes do Poder Público, 12 votos favoráveis dos membros
representantes da Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção,
totalizando 26 votos favoráveis. Deu continuidade à discussão da pauta com o Item 3.
Processos para Distribuição: Subitem 3.1. Processo nº 0141-000764/2004; Interessado:
LBV – Legião da Boa Vontade; Assunto: Análise do pleito de compensação urbanística
do Uso Institucional, referente ao lote localizado no SGAS 915, LOTE 74, ASA SUL,
BRASÍLIA / DF: Definida a relatoria do processo à Conselheira Renata Florentino de
Faria Santos. Com relação ao Subitem 3.2. Processo nº 00390-00002044/2021-42;
Interessado: Empresa Campo da Esperança Serviços Ltda; Assunto: Processo de licença
específica para obras de construção do crematório no Cemitério Sul - CES - Cemitério
Campo da Esperança: Definida a relatoria do processo ao Conselheiro Renato Oliveira
Santos. Solicitada a relatoria conjunta dos subitens 3.3. Processo nº 0030-016347/1989;
Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Vivendas Campestre - SH
Contagem - Sobradinho II – DF, 3.4. Processo nº 0030-002185/1990; Interessado:
Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Vivendas da Serra - SH Contagem -
Sobradinho II – DF, e 3.5. Processo nº 0030-003427-1990; Interessado: Urbanizadora
Paranoazinho S.A; Assunto: Recanto dos Nobres - SH Contagem - Sobradinho II -DF:
Definida a relatoria dos processos ao Conselheiro Guilherme de Vasconcelos de Morais.
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Em relação ao Subitem 3.6. Processo nº 00390-00008687/2019-85; Interessado:
Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Parcelamento Urbano do Solo denominado
Calliandra, localizado na Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI: Definida a
relatoria do processo à Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima. Com relação
ao Subitem 3.7. Processo nº 0390-000499/2011; Interessado: Federação Nacional
Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra; Assunto: Desdobro de lote situado no Setor M-
Norte, QNM 28, Lote B, na Região Administrativa de Ceilândia: Definida a relatoria do
processo ao Conselheiro Valmir Lemos de Oliveira. No tocante ao Subitem 3.8. 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: Definida a relatoria do processo ao
Conselheiro Hamilton Lourenço Filho. Relacionado ao Subitem 3.9. Processo nº 0111-
002042/2004; Interessado: UnB; Assunto: Criação de lote destinado a Complexo de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, na Rodovia DF – 480, sentido Gama/Brasília, onde
está implantado o Campus da Universidade de Brasília - UnB, na cidade do Gama – RA
II: Definida a relatoria do processo ao Conselheiro Wilde Cardoso Gontijo Junior. A
respeito do Subitem 3.10. Processo nº 00390-00001136/2021-13; Interessado: RA XV -
Estrutural; Assunto: Ajuste dos lotes de Áreas Especiais 1, 3, 6, 14, 19 e 20, no Setor
Central da Região Administrativa SCIA/ESTRUTURAL – RA XXV, em razão de erro de
locação e de implantação de sistema viário que inviabiliza a ocupação dos lotes: Definida
a relatoria do processo à Conselheira Sandra Maria França Marinho. No que concerne ao
Subitem 3.11. Processo nº 0111-000043/2016 Interessado: CODHAB/TERRACAP
Assunto: Parcelamento do solo urbano para área denominada Residencial Tamanduá,
Quadras 7 e 8, localizado na Região Administrativa de Recanto das Emas – RA XV:
Definida a relatoria do processo à Conselheira Ruth Stéfane Costa Leite. Passou ao Item 4.
Assuntos Gerais: Subitem 4.1. Proposta do Conselheiro Wilde Cardoso sobre criação de
Câmaras Técnicas: O Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira apresentou a
posição favorável da SEDUH quanto a proposta de criação de Câmaras Técnicas do
Programa Viva Centro e do CUB, fazendo considerações a respeito de que sejam mantidas
temáticas específicas, salientando que houve a decisão de destinar esforços no sentido da
finalização do PPCUB, para retomar a discussão do Viva Centro. O Conselheiro Wilde
Cardoso Gontijo Junior afirmou que a proposta de criação de Câmara Temática do
Programa Viva Centro foi feita no sentido de reunir esforços buscando avançar nos
trabalhos para a implementação do mesmo. Quanto a Câmara Temática do CUB, salienta
que deu-se em razão do recebimento de diversas contribuições, desta forma, buscou-se
uma solução para a realização de discussão técnica destas propostas anteriormente a sua
deliberação no CONPLAN. O Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira
pontuou a necessidade de observância quanto a criação de um cronograma e a definição da
composição destas câmaras temáticas. O Conselheiro Renato Schattan afirmou que a
proposta visa discutir especificamente os projetos do CUB, e não necessariamente a
legislação, buscando realizar ajustes previamente a sua deliberação, aventando a
possibilidade de criação de uma câmara temática aberta, com uma pauta mais ampla. O Sr.
Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira pontuou que a proposta será
considerada. O Conselheiro Ovídio Maia Filho apresentou questionamento, via bate-papo,
direcionado ao SMDB, afirmando que: de acordo com a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 20140020128672 ADI, o item 18.0 da NGB 119/97 foi revogado
por ser declarado inconstitucional. Desta forma, as frações ideais mínimas para o SMDB,
que antes poderiam ter uma fração ideal mínima de 2.400,00 m2, deverão estar de acordo
com o item 18-d da mesma NGB 119/97, que determina uma fração ideal mínima de
2.500,00 m2". Quem aprovou, está aprovado, quem não aprovou não aprova mais agora só
quatro frações.Ponderou ainda sobre os problemas relacionais ao Setor Primavera,
parcelamento aprovado no CONPLAN, em que agricultores estão sendo penalizados por
não terem feito parcelamentos irregulares. O Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de
Oliveira afirmou que será feita avaliação quanto a questão da ação direta de
inconstitucionalidade. Quanto ao segundo ponto, solicitou que a representante da
CODHAB apresente uma explanação a este respeito na próxima reunião. Avançou ao Item
5. Encerramento: Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Centésima Octogésima
Oitava Reunião Ordinária do CONPLAN foi encerrada pelo Presidente em Exercício, Sr.
Mateus Leandro de Oliveira, agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na 81ª
Reunião Extraordinária realizada no dia 28 de outubro de 2021, em sessão pública virtual.
TEREZA DA COSTA FERREIRA LODDER, 2ª Suplente indicada - SEDUH; RUCHELE
ESTEVES BIMBATO, Suplente - SEEC; MARÍLIA CARVALHO PEREIRA, Suplente -
SERINS; LUIZ CARLOS BRITTO FERREIRA, Suplente - SEAGRI; MARIA SILVIA
ROSSI, Suplente - SEMA; MÁRCIO FARIA JÚNIOR, Titular - SDE; LUCIANO
CARVALHO DE OLIVEIRA, Titular - SODF; 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; WILDE CARDOSO GONTIJO JUNIOR, Titular - RODAS DA PAZ;
RENATO SCHATTAN, Suplente - IAB/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO, Titular
- FAU/UnB; JULIA TEIXEIRA FERNANDES, Titular - CAU/DF; MARA DOS
SANTOS MEURER, Titular - FNE; DIONYZIO ANTONIO MARTINS KLAVDIANOS,
Suplente - SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular - ADEMI/DF;
OVIDIO MAIA FILHO, Titular - FECOMÉRCIO; GEOVANI MULLER, Suplente -
SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular - PRECOMOR; DANIEL
BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Titula - UNICA/DF; GUILHERME DE

VASCONCELOS DE MORAIS, Titular - FID/DF; 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.

DECISÃO Nº 38/2021 - 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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 n.º 41.841,
de 26 de fevereiro de 2021, em sua 81ª Reunião Extraordinária, em sessão pública virtual,
realizada em 28 de outubro de 2021, DECIDE:
Processo nº: 00390-00002044/2021-42
Interessado: Cemitério Campo da Esperança
Assunto: Construção do crematório do Cemitério Campo da Esperança – Plano Piloto – RA-I.
Relator: Renato Oliveira Ramos – Membro Suplente – CACI.
1. APROVAR, relato e voto, consignados no Processo n°00390-00002044/2021-42, que trata da
construção do crematório do Cemitério Campo da Esperança – Plano Piloto – RA-I,
considerando que o projeto atende às diretrizes e normas vigentes, que a obra corresponde aos
interesses patrimoniais reservados ao bem, que a SEDUH aprovou a construção no lote CE-S
01, e o interesse público foi declarado por decreto governamental.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 30 (trinta) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
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 - SO; 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; GABRIELA DE
SOUZA TENÓRIO, Titular - FAU/UnB; JULIA TEIXEIRA FERNANDES, Titular -
CAU/DF; MARA DOS SANTOS MEURER, Titular - CREA/DF; ADALBERTO CLEBER
VALADÃO JUNIOR, Titular - SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular -
ADEMI/DF; OVÍDIO MAIA FILHO, Titular - FECOMÉRCIO; LENITA VELTEN
MONHOL MULLER, Titular - SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular –
PRECOMOR/DF; DANIEL BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Titular – ÚNICA/DF;
GUILHERME DE VASCONCELOS DE MORAIS, Titular – FID/DF; JAIRO DO
NASCIMENTO SARAIVA, 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

DECISÃO Nº 39/2021 - 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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 n.º 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, em
sua 81ª Reunião Extraordinária, em sessão pública virtual, realizada em 28 de outubro de
2021, DECIDE:
Processo nº: 0390-000499/2011
Interessado: Federação Nacional Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra
Assunto: Desdobro de lote situado no Setor M-Norte, QNM 28, Lote B, na Região
Administrativa de Taguatinga.
Relator: Valmir Lemos de Oliveira – Membro Suplente - SEGOV
1. APROVAR, relato e voto, consignados no Processo n° 0390-000499/2011, que trata do
Projeto de Urbanismo de desdobro, consubstanciado na URB 131/2020 (52646785) e
Memorial Descritivo - MDE 131/2020 (52646334), lote situado no Setor M-Norte, QNM
28, Lote B, na Região Administrativa de Taguatinga.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 31 (trinta e um)
votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
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 - SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO,
Suplente – SEMOB; BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Titular - SECEC;
HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente – TERRACAP; SANDRA MARIA
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