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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados

 

Relatório SEI-GDF n.º 32/2022 - SEDUH/GAB/ASCOL Brasília-DF, 11 de novembro de 2022

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL

CONPLAN

 

VOTO RELATORIA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

 

Processo: 04018-00001254/2020-22

Assunto: Criação da Região Administra�va do Arapoanga

Interessado: Governo do Distrito Federal

 

1. Introdução

Trata-se de processo administra�vo autuado pela Secretaria de Estado de Governo - SEGOV para criação da "Região Administra�va do
Arapoanga", atualmente pertencente à Planal�na - RA VI.

Os autos foram inicialmente encaminhados pela SEGOV para a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB,
Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, Companhia Energé�ca de Brasília – CEB e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB
para “disponibilização de todas as informações relevantes, constante em processos administra�vos ou não, rela�vas à região em epígrafe, bem como a
realização de estudos que se fizerem necessários”, conforme os O�cios nº 2422, 2423, 2424, 2425, 2426 e 2427 (46611139, 46611446, 46611785, 46612073,
46612333, 46612770).

A CODHAB manifestou-se por meio do Memorando Nº 584/2020 - CODHAB/PRESI/DIREG/GEREC (46912097) informando o seguinte:

De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009 e atualização dadas
pela Lei Complementar nº 854/2012, e por definição do art. 125 e indicada no Anexo II, Mapa 2 e Tabelas 2A, 2B e 2C foi criado a Área
de Regularização de Interesse Social - ARIS Arapoanga I e II inseridas na poligonal do Setor Habitacional Arapoanga.
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Quanto à regularização das ARIS Arapoanga, a mesma é de responsabilidade desta Companhia, contudo a área está inserida em
TERRAS NÃO DESAPROPRIADAS de propriedade "Par�cular", inviabilizando o desenvolvimento das atribuições desta Companhia, dessa
forma, não estamos desenvolvendo o projeto de regularização fundiária da região.
Informamos que, parte da área se encontra em processo de regularização fundiária pelo par�cular o qual está desenvolvendo os
estudos e projetos, a tramitação do processo de regularização se dá no âmbito da Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização
Fundiária – SUPAR/SEDUH.

Estas são as informações colhidas no âmbito desta Diretoria de Regularização Fundiária de Interesse Social - DIREG.

           

A TERRACAP esclareceu, conforme o Despacho TERRACAP/PRESI/DIRES/GEHAB (46964015) e o O�cio 619 (47043407), que:

a área em questão corresponde à Área de Regularização de Interesse Social - ARIS ARAPOANGA, e a responsabilidade de elaboração de
estudos e projetos urbanís�co é da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, e a esta Gerência
cabe a instrução para cessão da área ou doação das unidades imobiliárias criadas e registradas ao Distrito Federal, quando solicitado.
Ressaltamos que o presente processo segue em análise nas áreas técnicas desta Companhia, para verificar situação fundiária e
possíveis interferências com estudos e projetos elaborados pela TERRACAP, e neste momento da fase de estudos urbanís�cos, não
cabe atuação desta Gerência.
 

A Companhia complementou as informações por meio do O�cio Nº 538/2020 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM (47436992), no qual
encaminha as informações prestadas pelo Núcleo de Análise Fundiária desta Empresa, conforme Despacho (47258547) e croqui (47258547). O Núcleo
esclareceu no referido despacho que, de acordo com o croqui juntado aos autos, a área possui 3 partes, nas quais uma não pertence ao patrimônio da
Terracap, outra corresponde em faixa de domínio de rodovia de responsabilidade do DER-DF e a outra trata-se de imóvel incorporado ao patrimônio da
Terracap.

A CODEPLAN manifestou-se por meio do Despacho CODEPLAN/DEURA/GAB (47141506), na qual a Diretoria de Estudos Urbanos e
Ambientais apontou os requisitos de criação de Regiões Administra�vas no Distrito Federal, conforme a Lei Complementar nº 958, de 20 de dezembro de
2019 e acrescentou que também “é necessário considerar a disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários necessários à implantação e
funcionamento de uma nova unidade orgânica”.

A Companhia de Planejamento juntou, ainda, Nota Técnica “Análise descri�va da área Arapoanga com base em dados da PDAD 2018”
(48070814), que “apresenta uma breve descrição das informações com amostras representa�vas para a região. Além disso, são apresentadas também
imagens de satélite da evolução da mancha urbana da região destacada.”

A CEB informou, conforme o Memorando Nº 356/2020 - CEB-D/DG/DC/SAC/GCAC (48296774), que “existem 12.453 unidades consumidoras
vinculadas a localidade Arapoanga sendo unidades a�vas e desligadas. Atualmente o fornecimento de energia elétrica na localidade encontra-se operante,
não encontramos solicitações referente aos estudos e projetos futuros para a região.”

A CAESB manifestou-se, por meio da Carta n.º 553/2020 - CAESB/PR/PRS (49452552), informando o que segue:
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Em atenção ao O�cio nº 2427/2020 - SEGOV/SECID (46612770) que trata da possibilidade de criação da Região Administra�va do
Arapoanga, atualmente pertencente a Planal�na/DF, e de acordo com os esclarecimentos prestados pela Diretoria de Engenharia desta
Companhia (49291175), informamos que se encontra em andamento a Licitação Fechada nº 013/2020-CAESB (LF 013/2020),
referente à contratação das obras de setorização e adequação de redes de água em Planal�na, Arapoanga e Mestre D'Armas, cujo
obje�vo é a melhoria do sistema de abastecimento de água de toda localidade, com a delimitação de distritos de medição e controle,
implantação de redes de distribuição de água e melhoria nas pressões operacionais.
De acordo com a Diretoria de Operação e Manutenção da CAESB (49251912), o planejamento operacional da região de Planal�na é
subdividido em setores, em razão da extensão territorial e a densidade populacional. Nessa subdivisão, a região do Arapoanga é
contemplada com os sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com aproximadamente 15.000 (quinze
mil) ligações a�vas e extensão de rede em torno de 14 (quatorze) quilômetros de rede de distribuição de água e 13 (treze)
quilômetros de rede coletoras de esgotos, e requer a atuação constante das equipes da CAESB para amenizar os efeitos do
crescimento populacional acelerado.

Dessa forma, a criação da Região Administra�va do Arapoanga permi�rá a obtenção de dados específicos sobre a região, o que
favorecerá o planejamento das atuações desta Companhia, conforme manifestação da Diretoria de Operação e Manutenção
(49251912).

 

A SEDUH juntou a manifestação Despacho SEDUH/SUDEC/COGEST/DILEST (50804050), da sua Diretoria das Unidades de Planejamento
Territorial Leste e Norte, por meio da qual esclarece que a área contempla áreas de regularização e glebas des�nadas a novos parcelamentos urbanos e que
há um único parcelamento urbanís�co no Setor Habitacional Arapoanga, além de outras informações sobre a localização da área e a legislação aplicável. A
Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades sugeriu o encaminhamento dos autos à Administração Regional de Planal�na RA-VI para ciência da proposta
em questão (50809171).

A Subsecretaria de Polí�cas e Planejamento Urbano, por meio do Despacho SEDUH/SUPLAN (50852199), acrescentou que “a criação de nova
Região Administra�va na área é uma decisão administra�va, restando, contudo, a necessidade de que sejam observados os quesitos técnicos e legais
estabelecidos na Lei Complementar nº 958, de 20/12/2019, na Lei Complementar nº 948, de 16/01/2019 e na Lei nº 803, de 25/04/2009, respeitados, em
especial, sua inserção as Unidade de Planejamento Territorial Norte e os setores censitários, de modo de a manter a série histórica dos dados esta�s�cos.”

A Administração Regional de Planal�na RA-VI manifestou-se por meio do O�cio Nº 968/2020 - RA-VI/GAB (46777638) no processo SEI nº
00135-00002019/2020-53, anexado aos autos, solicitando à SEGOV informações sobre os procedimentos de criação da RA do Arapoanga. Posteriormente,
por meio do O�cio Nº 1625/2020 - RA-VI/GAB (52728492), a Região Administra�va apresentou considerações sobre o pleito e destacou “que a criação da
referida RA é um ato de governo que visa o bem estar da população local, mas entendemos ser essencial a ampla divulgação na localidade em comento,
inclusive com audiência pública para escutar à comunidade local.”

Os autos indicam que foi realizada reunião entre membros da Administração Regional de Planal�na RA-VI, da Câmara Legisla�va do Distrito
Federal e da Secretaria de Estado de Governo em 07 de março de 2022, conforme Despacho SEGOV/SECID/SUPRO (81503752) e Lista de Presença
(81564134). Na ocasião, ajustou-se a data para realização de audiência pública, marcada para 07 de maio de 2022.

A Convocação para a Audiência Pública foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 66, de 06 de abril de 2022, conforme o Despacho
- CACI/GAB/SUBDODF/CPF (83734623) e no Jornal de Brasília (83781607). Uma segunda convocação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 74,
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de 20 de abril de 2022, conforme o Despacho CACI/GAB/SUBDODF/CPF (84666915). A Audiência Pública foi devidamente realizada, conforme Ata áudio
(88015497) e Ata (88015497) publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 106, de 07 de Junho de 2022 (88140839) e foi iden�ficada manifestação
favorável dos presentes quanto à criação da Região Administra�va do Arapoanga.

A Secretaria de Estado de Governo elaborou o Relatório 3 (90954292) visando resumir as trata�vas processuais até o momento. A SEGOV, por
meio do referido relatório, informou que foi anexado ao processo comunicado do movimento Pró Planal�na (88006915), que propõe a abrangência da
região que atendera uma população de aproximadamente 100 mil moradores locais e uma área de aproximadamente 22 mil hectares envolvendo zona rural
e urbana. Além disso, representantes do “Fórum Contra a Divisão de Planal�na” também enviaram carta solicitando realização de nova audiência pública no
Setor Central de Planal�na, “visando permi�r a manifestação democrá�ca dos moradores acerca da possibilidade de criação da Região Administra�va de
Arapoanga”. Entretanto, a Secretaria informou que a audiência pública já realizada cumpriu todas as determinações legais, garan�ndo a possibilidade de
par�cipação de toda a população.

Os autos foram então encaminhados pela SEGOV para a SEDUH, com vistas ao CONPLAN, por meio do O�cio Nº 4078/2022 - SEGOV/SECID
(93467189), juntamente com minuta de Projeto de Lei Complementar e minuta de Exposição de Mo�vos.

Posteriormente, o processo foi encaminhado para a Casa Civil para análise da minuta de Projeto de Lei Complementar. Entretanto, foi
iden�ficada falta de documentos necessários à instrução processual, dispostos no art. 3º do Decreto nº 43.130, de 23 de março de 2022, conforme Nota
Técnica N.º 681/2022 - CACI/SPG/UNAAN (95026516). Assim, os autos foram encaminhados para Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador pelo
Despacho - CACI/GAB (95056718) para análise e manifestação jurídica.

A Consultoria Jurídica, por sua vez, determinou o envio dos autos, concomitantemente, à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal
- SEGOV, para complementação da instrução processual, e à Secretaria de Estado de Economia - SEEC, para análise e manifestação acerca da proposta em
comento, nos termos do Despacho - GAG/CJ (95088540).

A SEGOV então juntou aos autos Exposição de Mo�vos assinada pelo Secretário da Pasta (95090346) e nova minuta de Projeto de Lei,
encaminhando-as à SEDUH para nova manifestação e elaboração de eventual poligonal que contemple a proposta ora subme�da a exame, através do O�cio
Nº 1387/2022 - SEGOV/GAB (95734203).

A Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Leste e Norte da SEDUH emi�u o Parecer Técnico n.º 95/2022 -
SEDUH/SEGESP/COGEST/DILEST (95966223), por meio do qual juntou proposta de poligonal para a Região Administra�va de Arapoanga e alertou sobre a
necessidade de “(...) realização de audiência pública específica, com ampla convocação da população a�ngida e disponibilização dos documentos que
jus�ficam a mediada para livre consulta e conhecimento dos interessados”.

A Diretoria de Cartografia e Topografia da SEDUH juntou aos autos Quadro Coordenadas de Perímetro (97338424), Memorial Descri�vo
(97338597) e Desenho do Perímetro (97340667). A Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades da SEDUH manifestou-se por meio do Despacho
SEDUH/SEGESP/SUDEC (97366998) concluindo que a poligonal apresentada atende aos incisos I a VII do art. 2º da Lei Complementar nº 958/2019, restando
apenas o atendimento a seu parágrafo único, qual seja, a necessidade de parecer prévio do CONPLAN. Assim, sugeriu o encaminhamento dos autos a esta
Conselho para análise da criação da Região Administra�va do Arapoanga conforme a poligonal constante do Desenho do Perímetro (97340667), Quadro
Coordenadas de Perímetro (97338424) e Memorial Descri�vo (97338597), em atendimento ao parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº
958/2019.

Por meio do Despacho SEDUH/GAB/ASCOL (97574429) o processo foi encaminhado para relatoria deste conselheiro.
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2. Localização
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Conforme informado pela Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Leste e Norte da Coordenação de Gestão Urbana da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH (50804050), o  Setor Habitacional Arapoanga está localizado na Região Administra�va de
Planal�na – RA VI na Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu - APA do São Bartolomeu e com limites ao norte pelo córrego Atoleiro e a cidade
de Planal�na, ao sul pela DF-230 e pelo Setor Habitacional Aprodarmas, a leste pelo Núcleo Rural Atoleiro e pelas áreas isoladas Mestre D’Armas, e a oeste
pelo ribeirão Mestre D’Armas.

Foi criado pela Lei Complementar nº 409, de 26 de novembro de 2001 e incorporado pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009
que aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito – PDOT e sua alteração, Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012
e está localizado na Macrozona Urbana, como Zona Urbana de Uso Controlado II - ZUUC II, inserido na Área de Regularização de Interesse Social – ARIS
Arapoanga I (cód. 16.S-1) composta pela Etapa 2 e pela Etapa 3 e ARIS Arapoanga II (cód. 16.S-2) composta pela Etapa 6, conforme a Figura 1.

 



22/11/2022 11:33 SEI/GDF - 99818139 - Relatório

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=112303107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110017932&infra_hash=eeed… 8/15

 

A poligonal da proposta de Região Administra�va encontra-se definida no Memorial Descri�vo (97338597), Quadro de Coordenadas de
Perímetro (97338424) e Desenho do Perímetro (97340667) elaborados pela Coordenação do Sistema de Informação Territorial e Urbana da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH e considerou os limites censitários, os limites dos Setores Habitacionais Arapoanga e Aprodarmas,
os limites hidrográficos e rodoviários, bem como a manifestação da Administração Regional de Planal�na por meio do O�cio nº 1625/2020 - RA-VI/GAB
(46964015) que destaca a necessidade de se manter em seus limites os locais de importância histórica, cultural e religiosa essenciais àquela RA.
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3. Diretrizes urbanís�cas

Os projetos urbanís�cos elaborados para o Setor Habitacional Arapoanga devem seguir as Diretrizes Urbanís�cas da Região Sul de Planal�na –
DIUR 02/2018, aprovada pela Portaria nº 41, de 13 de abril de 2018, publicada no DODF nº 22, de 13 de abril de 2018, fundamentada pelo PDOT/2009, a
qual contempla os Setores Habitacionais Arapoanga, Aprodarmas e Vale do Amanhecer.

 

4. Situação fundiária

Conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009 e atualização dadas pela Lei
Complementar nº 854/2012, e por definição do art. 125 e indicada no Anexo II, Mapa 2 e Tabelas 2A, 2B e 2C, foi criado a Área de Regularização de
Interesse Social - ARIS Arapoanga I e II inseridas na poligonal do Setor Habitacional Arapoanga, nos termos do informado pela CODHAB, no Memorando Nº
584/2020 - CODHAB/PRESI/DIREG/GEREC (46912097).

A Companhia informou ainda que a regularização da área é de sua responsabilidade, mas está inserida em terras não desapropriadas de
propriedade "Par�cular", inviabilizando o desenvolvimento das atribuições da CODHAB, que, portanto, não está desenvolvendo o projeto de regularização
fundiária da região. Entretanto, concluiu a CODHAB que parte da área se encontra em processo de regularização fundiária pelo par�cular, o qual está
desenvolvendo os estudos e projetos, a tramitação do processo de regularização se dá no âmbito da Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização
Fundiária – SUPAR/SEDUH.

A TERRACAP informou que a área proposta para a criação da Região Administra�va do Arapoanga possui a seguinte situação fundiária,
conforme o Despacho TERRACAP/DICOM/GETOP/NUANF (47258547) e Croqui (47258454):

 



22/11/2022 11:33 SEI/GDF - 99818139 - Relatório

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=112303107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110017932&infra_hash=eee… 10/15

Parte 1) - Destaque em BRANCO

 Imóvel: MESTRE D'ARMAS

Situação: IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP

 

Parte 2) - Destaque em CINZA

Imóvel: MESTRE D'ARMAS

Situação: FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA (resp. do DER-DF)

Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

 

Parte 3) - Destaque em AZUL

Imóvel: MESTRE D'ARMAS
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Situação: IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP

 Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

 

A SEDUH informou que, além das áreas de regularização, o Setor abrange glebas des�nadas a novos parcelamentos urbanos constante do
Plano de Ocupação elaborado pela empresa Geo Lógica para o Setor Habitacional Arapoanga – Etapa 3. Esclareceu que no Setor Habitacional Arapoanga, a
URB-RP/MDE-RP 141/2009 é o único projeto urbanís�co registrado em cartório até a presente data, referente à Etapa 3, Quadras 3 e 5, aprovado pelo
Decreto nº 39.59, de 28/12/2018, registrado no 8° O�cio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 08 de julho de 2019. Informou, ainda, que outros
projetos estão em análise de aprovação, em fases dis�ntas, na Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária – Supar, sendo que a maioria já
possui decreto de aprovação e aguardam o registro no cartório de imóveis, conforme indicado no sí�o eletrônico do Portal de Regularização.

 

5. Jus�fica�va 

A Secretaria de Estado de Governo jus�ficou, por meio da Exposição de Mo�vos 9 (95090346), que a criação da Região Administra�va do
Arapoanga tem por obje�vo atender os propósitos rela�vos à descentralização administra�va, u�lização racional de recursos para o desenvolvimento
socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida, preconizados pelo art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal, inserindo-se em um novo modelo de
gestão que tem como prioridade a efe�va atenção aos cidadãos daquela região.

A SEGOV salientou, ainda, que o projeto está de acordo com o disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 314, inciso VII, que
explicita como princípio norteador da polí�ca de desenvolvimento urbano “planejamento para a correta expansão das áreas urbanas, quer pela formação
de novos núcleos, quer pelo adensamento dos já existentes”.

A an�ga Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN acrescentou que a criação de novas Regiões Administra�vas é resultado
da expansão da ocupação urbana, já que podem possibilitar uma melhor gestão do território a par�r da ação local por meio da descentralização e
coordenação de serviços. Entretanto, a criação de nova RA implica custos diversos e deve ser precedida de estudos que atestem viabilidade econômica e
financeira e, também, de estudo urbanís�co para, no mínimo, delimitação dos limites oficiais, ou seja, a poligonal da RA a ser criada, conforme o Despacho
CODEPLAN/DEURA/GAB (47141506).

Ademais, nos termos do O�cio Nº 1625/2020 - RA-VI/GAB (52728492), a Administração Regional de Planal�na - RA VI entendeu que a criação
da RA é um ato de governo que visa o bem-estar da população local, sendo essencial a ampla divulgação na localidade em comento, inclusive com audiência
pública para escutar à comunidade local, o que, conforme os autos, ocorreu.

A elaboração da poligonal da Região Administra�va do Arapoanga levou em conta os limites censitários, os limites dos Setores Habitacionais
Arapoanga e Aprodarmas, os limites hidrográficos e rodoviários, bem como a manifestação da Administração Regional de Planal�na que por meio do O�cio
nº 1625/2020 - RA-VI/GAB (46964015) destaca a necessidade de se manter em seus limites os locais de importância histórica, cultural e religiosa essenciais
àquela RA, conforme o  Parecer Técnico n.º 95/2022 - SEDUH/SEGESP/COGEST/DILEST (95966223). Assim, vários locais históricos e diversidade de eventos
religiosos e culturais que ocorrem em Planal�na-DF, eventos tradicionais e ligados intrinsicamente as raízes da comunidade planal�nense, como a Pedra
Fundamental, Morro da Capelinha e o Vale do Amanhecer irão permanecer na Região Administra�va de Planal�na, como informado no Despacho
SEDUH/SEGESP/SUDEC (97366998).
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5. Critérios de criação de regiões administra�vas

A Lei Complementar nº 958, de 20 de dezembro de 2019, que definiu os limites �sicos das regiões administra�vas do Distrito Federal dispõe,
em seu art. 2º, os critérios que devem ser observados para a criação, ex�nção ou alteração dos limites das regiões administra�vas do Distrito Federal:

Art. 2º Para fins de criação, ex�nção ou alteração dos limites das regiões administra�vas do Distrito Federal, observam-se,
preferencialmente, os seguintes critérios:
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I – proximidade do núcleo urbano principal;
II – preservação da dinâmica urbana, viabilizando áreas para equipamentos públicos e áreas de expansão urbana e rural;

III – morfologia urbana existente;
IV – manutenção, em uma única região administra�va, de:
a) núcleos urbanos isolados;

b) setores habitacionais;
c) áreas de regularização de interesse social – ARIS;
d) áreas de regularização de interesse específico – ARINE;

e) áreas de relevante interesse ecológico – ARIE;
f) áreas de desenvolvimento econômico – ADE;
g) unidades de conservação;

h) parques e lotes urbanos e rurais;
V – endereçamento;
VI – limites de setores censitários existentes, visando à manutenção de séries históricas de dados esta�s�cos;

VII – limites �sicos naturais, tais como hidrografia e acidentes geográficos;
VIII – rodovias, ferrovias e obras de caráter permanente.
Parágrafo único. A inicia�va de leis de criação ou ex�nção de região administra�va ou de modificação de suas poligonais depende de
parecer prévio do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – Conplan.

 Conforme o Despacho - SEDUH/SEGESP/SUDEC (97366998), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, por meio de sua
Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades entendeu que a poligonal apresentada atende aos incisos I a VII do art. 2º da Lei Complementar nº 958/2019
acima transcrito, restando apenas o atendimento a seu parágrafo único.

No mesmo sen�do, estabelece a Lei nº 5.161, de 26 de agosto de 2013, que elenca em seu art.2º os seguintes critérios para criação de
regiões administra�vas:

Art. 2º A criação de regiões administra�vas no Distrito Federal obedece aos seguintes critérios:

I – elaboração de estudo técnico que demonstre a necessidade administra�va e a viabilidade econômica e financeira da medida;
II – definição dos limites �sicos da região a ser criada, em consonância com os limites dos setores censitários e das Unidades de
Planejamento Territorial;
III – população mínima de vinte mil habitantes;

IV – (V E T A D O).
V – (V E T A D O).
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VI – realização de audiência pública específica, com ampla convocação da população a�ngida e disponibilização dos documentos que
jus�ficam a medida para livre consulta e conhecimento dos interessados;
VII – (V E T A D O).

VIII – (V E T A D O).
IX – aprovação por meio de projeto de lei, nos termos estabelecidos no art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

No que tange ao requisito do inciso I do art.2º da Lei nº 5.161/2013, foi elaborada a Nota Técnica – Análise descri�va da área Arapoanga com
base em dados da PDAD 2018 (48070814), pela CODEPLAN, que apresenta dados demográficos e socioeconômicos disponíveis para a região conhecida
como Arapoanga. A Secretaria de Estado de Governo demonstrou a necessidade administra�va da medida por meio da Exposição de Mo�vos 9 (95090346),
destacando o obje�vo de atender os propósitos rela�vos à descentralização administra�va, u�lização racional de recursos para o desenvolvimento
socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida. Além disso, informou que todo o apoio operacional necessário ao funcionamento da Administração
Regional criada por esta Lei será fornecido pela Administração Regional de Planal�na.

A respeito do estudo da viabilidade econômica e financeira da medida, verifica-se nos autos que foram encaminhados para a an�ga Secretaria
de Estado de Economia pelo Despacho GAG/CJ (95088540). No entanto, a Secretaria de Estado de Governo solicitou a res�tuição dos autos para alteração
da minuta, conforme o O�cio Nº 5265/2022 - SEGOV/SECID (95529626). Assim, considera-se que a complementação da disponibilidade econômica e
financeira será juntada aos autos em momento oportuno, antes do encaminhamento do projeto de lei à Câmara Legisla�va do Distrito Federal.

Quanto aos requisitos dispostos nos incisos II, III, verifica-se que as áreas técnicas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação elaboraram a proposta de poligonal considerando os limites censitários, os limites dos Setores Habitacionais Arapoanga e Aprodarmas, os limites
hidrográficos e rodoviários, bem como a manifestação da Administração Regional de Planal�na que por meio do O�cio nº 1625/2020 - RA-VI/GAB
(46964015) destaca a necessidade de se manter em seus limites os locais de importância histórica, cultural e religiosa essenciais àquela RA. Além disso, a
Nota Técnica – Análise descri�va da área Arapoanga com base em dados da PDAD 2018 (48070814) esclareceu que os dados demográficos disponíveis
mostram que a área conhecida como Arapoanga possuía em 2018 uma população urbana es�mada 47.336 moradores.

Ademais, quanto ao critério disposto no inciso VI do art. 2º da Lei nº 5.161, de 26 de agosto de 2013, destaca-se que foi realizada audiência
pública no dia 07 de maio de 2022, conforme as listas de presenças da audiência pública (88003930, 88004194); a Manifestação população Audiência
Pública de Arapoanga (88004524); a Manifestação perguntas (88005003); o Comunicado Movimento Pró Planal�na (88006915) e a Ata Audiência Pública de
Arapoanga (88025901, 90410266).

Por fim, quanto ao critério estabelecido pelo inciso IX, do art. 2º da Lei nº 5.161/2013, aponta-se a existência da minuta de projeto de lei e
exposição de mo�vos elaborada pela Secretaria de Estado de Governo, conforme o O�cio Nº 1491/2022 - SEGOV/GAB (97474615), a ser encaminhada para
a Câmara Legisla�va do Distrito Federal após conclusão dos trâmites processuais dentro do Poder Execu�vo. 

 

6. Conclusão

Diante do exposto, tendo em vista as manifestações das áreas técnicas nos autos, destacando-se a Nota Técnica – Análise descri�va da área
Arapoanga com base em dados da PDAD 2018 (48070814), o Parecer Técnico n.º 95/2022 - SEDUH/SEGESP/COGEST/DILEST (95966223), o Despacho
SEDUH/SEGESP/SUDEC (97366998), as especificações constantes do Desenho do Perímetro (97340667), Quadro Coordenadas de Perímetro (97338424) e
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Memorial Descri�vo (97338597), bem como a realização de audiência pública conforme Ata Audiência Pública de Arapoanga (88025901, 90410266), VOTO
pela aprovação da proposta do Governo do Distrito Federal de criação da Região Administra�va do Arapoanga, consubstanciada neste Processo SEI/GDF
04018-00001254/2020-22.

 

Renato Oliveira Ramos

Casa Civil do Distrito Federal

Conselheiro Suplente
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