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APRESENTAÇÃORELOCAÇÃO DO LOTE LRS – ASA NORTE

• O presente projeto trata de relocação da 
unidade imobiliária referente à Banca de 
Jornais e Revistas (LRS - Livros, Revistas e 
Souvenirs).

• Localizada na SQN 215, Plano Piloto – RA I.

• Lote registrado no projeto aprovado PR 
447.1/75.

• Processo SEI 00390-00004331/2020-14.

PR 447.1/75

Projeção 4



APRESENTAÇÃO

• Foi elaborado o Projeto Urbanístico - PR 
626.2/81. 

• Alterou o sistema viário e relocou a Banca 
de Jornais e Revistas (LRS - Livros, Revistas 
e Souvenirs).

• Embora tenha sido aprovado, não foi a 
registro cartorial.

Geoportal – camada Lotes Registrados

Projeção 4
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APRESENTAÇÃO

• O sistema viário implantado não segue nenhuma das versões dos projetos
aprovados.

• Durante a elaboração e aprovação do SIV 167/2020, verificou-se que a
posição do lote destinado a LRS (Livros, Revistas e Souvenirs) interferiria no
sistema viário proposto no projeto.

• O projeto SIV 167/2020 foi elaborado pelo proprietário da Projeção 4 da
SQN 215 com a finalidade de corrigir a divergência entre sistema viário
aprovado e implantado, redefinindo a via de acesso, e o acesso ao subsolo
da Projeção 4

• O ajuste de locação do lote LRS tem amparo na Lei nº 4.164, de 26 de junho
de 2008, alterada pela Lei nº 6.134, de 16 de abril de 2018, que dispõe sobre
a adequação de projetos de parcelamento, nos casos que especifica, entre
eles:

“VI - quando houver implantação de sistema viário ou sistema de
transporte de forma diversa daquela prevista em projeto de parcelamento
registrado, que inviabilize a devida implantação dos lotes conforme o
projeto de parcelamento registrado;”

SIV 167/2020

Geoportal – camada Lotes Registrados
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• Projeto encontra-se na ZONA URBANA CONSOLIDADA DO
CONJUNTO TOMBADO, conforme o Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal – PDOT, revisado pela Lei
Complementar n 854, de 15 de outubro de 2012.

• A Portaria n° 166, de 11 de maio de 2016, que estabelece a
complementação e o detalhamento da Portaria n° 314/1992, que
aprova definições e critérios para efeito de proteção do conjunto
urbanístico de Brasília, em seu artigo 85 cita:

"Art. 85. Para efeito de cumprimento do disposto nessa Portaria, os 
projetos de intervenção no Conjunto Urbanístico de Brasília serão 

submetidos à análise e aprovação do Distrito Federal, cabendo 
obrigatoriamente a análise e aprovação do IPHAN apenas nos casos de 

intervenções que impliquem em:

• (...)IV. criação, desmembramento, remembramento e
reparcelamento de lotes, na Macroárea A;"

• Dessa forma, por se tratar de RELOCAÇÃO DE LOTE, em
conformidade com projeto previamente aprovado (PR 626.2/81), não
cabe obrigatoriamente análise do IPHAN.

• Os parâmetros urbanísticos constam na Norma de Edificação e
Gabarito - NGB 59/2003, que estabelece normas para bancas de
jornais e revistas, também designadas pela sigla LRS.
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Zoneamento Ecológico-Econômico do DF - ZEE

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 4 – SZDPE 4, destinada,
prioritariamente, à promoção das Atividades
Produtivas de Natureza N3 relacionadas à
cultura e ao turismo, compatíveis com a
preservação do Patrimônio Histórico Nacional e a
proteção do Lago Paranoá, resguardadas a
quantidade e a qualidade das águas do Lago
Paranoá e seus usos múltiplos, por meio da
manutenção da permeabilidade do solo e
proteção de nascentes e corpos hídricos;

ÁREA DE PROJETO
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Zoneamento Ecológico-Econômico do DF - ZEE

• Na área de projeto NÃO existem quaisquer categorias
de Áreas de Preservação Permanente – APPs.

• O lote que está sendo relocado está localizado em
ÁREA URBANA CONSOLIDADA, servida de
infraestrutura, possuindo pavimentação nas vias, bem
como rede de água e esgoto, drenagem
pluvial, instalação de energia elétrica e iluminação
pública.

• o projeto se enquadra na DISPENSA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL prevista no item 14 do
Anexo Único da Resolução CONAM nº 10, de
20/12/2017, que dispõe sobre a dispensa de
licenciamento ambiental para
empreendimentos/atividades de baixo potencial
poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental, no
âmbito do Distrito Federal.

• a proposição NÃO SE OPÕE ao disposto no
Zoneamento Ecológico Econômico por NÃO alterar
significativamente a zona previamente parcelada.
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CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS

Foram realizadas consultas às concessionárias de serviços públicos quanto à interferências com
redes, faixas de servidão e custos de remanejamento. Em resposta obtivemos:

CAESB - Água e Esgoto: A Carta n.º 222/2021-CAESB/DE/ESE (70947039) informa que consta
interferência com redes implantadas de esgotamento sanitário, entretanto não interfere com a
área definitiva do lote relocado.

CEB: o Laudo Técnico - a CEB Distribuição encaminha o Laudo Técnico nº 72856197, que informa
que consta interferência com rede aérea existente, entretanto não interfere com a área defitiva
do lote relocado.
A Carta n.º 136/2021 - CEB-IPES/DIP/GIP/CPIP, a CEB encaminha o Laudo Técnico nº 71676248
que informa que consta interferência com rede aérea entretanto não interfere com a área
defitiva do lote relocado.

NOVACAP: Despacho NOVACAP/PRES/DU 74694023, informa que existe rede pública de águas
pluviais implantadas nas proximidades da poligonal em questão, entretanto não interfere com a
área defitiva do lote relocado.

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 71622019 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.
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• A solicitação de relocação do lote foi objeto de 
análise e indicação de diretrizes pela Diretoria de 
Gestão do Conjunto Urbanístico de Brasília Área 2 
da SEDUH, que por meio do Parecer Técnico nº 
30/2021 - SEDUH/SCUB/COGEB/DIGEB - II 
(65251206), demonstrou concordância com o 
pleito e recomendou a relocação da unidade 
imobiliária LRS conforme o projeto aprovado PR 
626.2/81.
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• O lote LRS foi relocado para a área pública próxima, 
onde não há interferências com as redes de 
infraestrutura, nem com o sistema viário implantado 
ou proposto pelo SIV 167/2020, mantendo a área de 
16,50 m² (3,30 m x 5,00 m).

• Dessa forma, o projeto não altera a área do lote, 
nem suas confrontações. Os usos e demais 
parâmetros urbanísticos ficam mantidos conforme a 
norma vigente – NGB 59/03.
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SIV 167/2020



EQUIPE TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA

Nome/ Forma e participação
Categoria

Profissional
CREA ou matrícula

Supervisão:
Vitor Recondo Freire
Subsecretário de Projetos e 
Licenciamento de Infraestrutura 

Arquiteto e 
Urbanista

CAU/DF: A31485-4

Coordenação:

Juliana Braga Manganelli Antunes
Coordenadora de Elaboração de
Projetos

Arquiteta e 
Urbanista

CAU/DF: A33369-7

Revisão:

Eliane P. Victor Ribeiro Monteiro
Diretora de Parcelamento do Solo

Arquiteta e 
Urbanista

CAU/DF: A23568-7

Projeto:
Hadália Katarini de Oliveira e Sousa Arquiteta e 

Urbanista
CAU/DF: A119127-6
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