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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 31/2022 - 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: 04018-00000305/2020-07

Assunto: Criação da Região Administra�va de Água Quente

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 de Água
Quente", atualmente pertencente ao Recanto das Emas - RA XV.

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
e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF 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 a Circular n.º 42/2020 -
SEGOV/SECID (36208033).

A CODHAB manifestou-se por meio do Memorando Nº 31/2020 - CODHAB/PRESI/DIREG/GEREC (36386268) informando o seguinte:

No que concerne a esta Diretoria de Produção Habitacional - DIPRO, conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, art.
135, inciso XLII as “áreas livres no interior do Setor Habitacional Água Quente” foram caracterizadas como Área de Oferta Habitacional
e de acordo com o § 1º alterado na atualização do PDOT/2012 é uma oferta habitacional definida como áreas especiais de interesse
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social, correspondendo a Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, nos termos da Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 -
Estatuto da Cidade, voltadas à formulação de programas de habitação social.
Porém, toda a área do Setor Habitacional Água Quente está inserida em terras “Desapropriadas em comum” conforme consulta à
TERRACAP constante no Memorial Descri�vo – MDE-RP 014/09, pelo qual informou que já vem realizando estudos e análises em
vários imóveis do Distrito Federal que se encontram “DESAPROPRIADOS EM COMUM”, na qual incluirá a área citada, portanto somente
após a finalização destes estudos poderá determinar quem são os par�culares que se encontram em comunhão com a TERRACAP
que assim subsidiará uma ação demarcatória e divisória para equalizar o problema.

Dessa forma, até que haja a finalização de estudos determinando quem são os par�culares que se encontram em comunhão com a
TERRACAP, subsidiando uma ação demarcatória e divisória para equalizar o problema, não é possível definir qual parcela de terra/gleba
é possível de u�lização em polí�cas habitacionais, mo�vo pelo qual nenhuma estratégia até a presente data foi definida na localidade
para prover habitação de interesse social por meio de programa habitacional.
Cabe ressaltar que a inicia�va para promoção de programa habitacional, ainda que a situação fundiária seja definida, dependeria de
cessão de uso ou doação da poligonal referente a parcela de terra de propriedade da TERRACAP.

           

A TERRACAP esclareceu, conforme o Despacho TERRACAP/DITEC/GEPRO/NUREF (36566452) que:

de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial e Urbano do DF – PDOT, aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009 e
atualizado pela Lei Complementar nº 854/2012, o Setor Habitacional Água Quente, definido na Estratégia de Regularização, Região
Administra�va Recanto das Emas – RA XV e Samambaia - RA-XII, está situada em Zona Urbana de Expansão e Qualificação e engloba a
Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Água Quente, conforme croqui (36566380). Esclarecemos que a regularização das
áreas classificadas como Área de Regularização de Interesse Social – ARIS, está a cargo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
do Distrito Federal – CODHAB.
O Núcleo de Análise Fundiária da TERRACAP juntou o Laudo de Análise Fundiária da região (36677326). A TERRACAP informou, ainda, a
situação fundiária da área, sendo a situação do imóvel desapropriado, em comum pertencente à TERRACAP e outros, conforme o
O�cio Nº 394/2020 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (37366124).

 

A CODEPLAN juntou aos autos o Despacho CODEPLAN/DEURA/GAB (36823063) por meio do 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 CAESB juntou Planta do cadastro das redes de água (36994764) e informou que não existem redes de esgoto implantadas na localidade,
conforme o Despacho CAESB/DE/ESE/ESET (36994764). Além disso, encaminhou o Relatório Técnico EPRC 20/009 (44959283) com informações relevantes
sobre a infraestrutura da região conhecida como Água Quente, conforme a Carta n.º 417/2020 - CAESB/PR/PRS (45433099).

A CEB juntou Relatório de Solicitações da região de Água Quente (37090307), elaborado em 19 de junho de 2019, pela sua Gerência de
Serviços - GRSE, apresentando 11 solicitações para a localidade. Informou, por meio da Carta n.º 96/2020 - CEB-D/DG/DC/ASS (37161975), que as
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solicitações tratam de pedidos de iluminação pública, implantação de postes e redes de baixa tensão.

O DER-DF juntou mapa da região com as respec�vas rodovias (37819955) e informou que a região denominada Água Quente, está próxima às
Rodovias DF-280 e DF-190, ambas pertencente ao Sistema Rodoviário do Distrito Federal –SRDF, conforme o Despacho DER-DF/DG/SUTEC/DIREP
(37820025).

A SEDUH manifestou-se por meio do Despacho SEDUH/SUDEC/COGEST/DISUL (37229704), da Diretoria das Unidades de Planejamento
Territorial Sul, sobre a localização do Setor Habitacional Água Quente – SHAQ e outras informações relevantes sobre a região.

A Unidade de Regularização da Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária da SEDUH juntou aos autos o Despacho
SEDUH/SUPAR/UREG (40275862) trazendo informações sobre a localização da área, diretrizes urbanís�cas aplicáveis e informou que o projeto de
regularização urbanís�ca e fundiária está em trata�vas no processo nº 390.000.372/2011, sendo a CODHAB a responsável pela condução dos estudos
técnicos e ambientais necessários à regularização do referido setor e que o processo encontra-se na CODHAB para adequações da documentação técnica
referente ao projeto de parcelamento à legislação urbanís�ca vigente. Os autos foram devolvidos pela SEDUH à Secretaria Execu�va das Cidades da SEGOV
com as referidas informações pelo O�cio Nº 1558/2020 - SEDUH/GAB (40342182).

Tendo em vista a manifestação da SEDUH, a Secretaria Execu�va das Cidades da SEGOV encaminhou os autos novamente para a CODEPLAN,
TERRACAP, CODHAB e SEDUH para “ra�ficação dos termos dos documentos expedidos pelos respec�vos Órgão ou, se for o caso, complementação ou
re�ficação dos conteúdos produzidos na instrução deste processo” solicitando que “ao final seja registrado com destaque se há ou não óbice técnico por
parte desse Órgão, que permita ou impeça a criação ou não da referida Região Administra�va, com fundamento na experiência ins�tucional dessa Órgão”,
nos termos da Circular n.º 258/2020 - SEGOV/SECID (50677899). Encaminhou os autos também à Administração Regional do Recanto das Emas - RA XV para
manifestação acerca de informações per�nentes à matéria, conforme o O�cio Nº 3557/2020 - SEGOV/SECID (51351106).

Em resposta, a CODEPLAN apontou novamente a contribuição da Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais (doc. 36823063) em relação à
solicitação de informações e estudos para subsidiar a criação da Região Administra�va da Água Quente, conforme o O�cio Nº 483/2020 -
CODEPLAN/PRESI/GAB (50844099).

A CODHAB encaminhou em resposta, por meio do O�cio Nº 2259/2020 - CODHAB/PRESI/SECEX (51593536), o Memorando Nº 763/2020 -
CODHAB/PRESI/DIREG/GEREC (51554327) no qual informa que os estudos e projetos para regularização do Setor Habitacional Água Quente que abrange a
ARIS Água Quente e Novas Áreas de Oferta Habitacional no Interior do Setor foram contratados por meio do Contrato nº 275/2008-SO, mas toda a área do
Setor está inserida em terras “Desapropriadas em Comum” onde até que haja ação demarcatória e divisória determinando quem são os par�culares que se
encontram em comunhão com a TERRACAP para equalizar o problema, não é possível finalizar o projeto. Dessa forma, depois de solucionadas as questões
fundiárias será possível dar con�nuidade a regularização da ARIS Água Quente. Informou, ainda, que os serviços técnicos especializados para adequações da
documentação técnica do projeto de parcelamento à legislação urbanís�ca vigente necessários à regularização da ARIS Água Quente foram es�mados em
R$ 4.936.695,67 e que a Companhia necessita de suplementação orçamentária para realizar a contratação desses serviços. Por fim, concluiu que não há
óbice que impeça a criação da referida Região Administra�va.

A TERRACAP respondeu conforme o O�cio Nº 956/2020 - TERRACAP/PRESI/GABIN (52051264) que encaminhou o Despacho
TERRACAP/DICOM/GETOP/NUANF (51567187) que, por sua vez, informa que o laudo fundiário já juntado ao processo permanece válido (36677326), mas
que o processo ainda não foi concluído, muito embora exis�rem avanços nos estudos para iden�ficação de todos os coproprietários e haja, no âmbito desta
empresa, inicia�vas visando a ex�nção da situação de condomínio, como é o caso da Fazenda Buri� ou Tição.
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A SEDUH, em resposta, encaminhou o O�cio Nº 3857/2020 - SEDUH/GAB (52126155 ) que citou o Despacho SEDUH/SUDEC/COGEST/DISUL
(51636846), da sua Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Sul, que fez um resumo do processo e apontou que não vê óbice a criação no futuro
da Região Administra�va de Água Quente.

A Administração Regional do Recanto das Emas respondeu o o�cio da SEGOV por meio do O�cio Nº 1034/2020 - RA-XV/GAB (52248337) de
maneira favorável à criação da RA, considerando de grande valia para a melhoria da qualidade de vida daquela população, es�mada em torno de 30.000
(trinta mil) habitantes, haja vista os inúmeros bene�cios oriundos da gestão pública, tais como, infraestrutura, saneamento, construção de estabelecimentos
públicos de ensino, dentre outros, somados aos inves�mentos da inicia�va privada, o que contribuirá sobremaneira para o crescimento socioeconômico
naquela região, vindo a fomentar o comércio local, proporcionando assim, a geração de empregos e fonte de renda.

O DER-DF, por meio do O�cio Nº 377/2022 - DER-DF/DG/CHGAB/NUADM (80387312), reencaminhou a manifestação já exarada no processo
por meio da Superintendência Técnica deste Departamento (37938884).

A Convocação para audiência pública foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 47, de 10 de março de 2022 e novamente no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 57, de 24 de março de 2022, conforme o Despachos CACI/GAB/SUBDODF/CPF (81677553 e 82726168) e a publicação
(81714776) e no Jornal de Brasília (81816343).

A audiência foi devidamente realizada, conforme Listas de presença (84363365 e 84363547), Manifestações (84366038 e 84367039), Ata
áudio (84367343) e Ata (89623621), publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 82, de 04 de maio de 2022 e Ata de re�ficação (89624014), publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal nº 94, de 20 de maio de 2022, tendo havido manifestação favorável dos presentes.

Os autos foram então encaminhados para a SEDUH pela SEGOV, conforme o O�cio Nº 997/2022 - SEGOV/GAB (90328003) para submissão ao
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN.

A SEDUH manifestou ciência à proposição de criação da Região Administra�va de Água Quente, conforme o O�cio Nº 3964/2022 -
SEDUH/GAB (94988713) e informou, nos termos do Despacho SEDUH/SEGESP/SUDEC (91473637), que a criação de Região Administra�va é uma decisão
administra�va devendo ser observados os quesitos técnicos e legais estabelecidos na legislação aplicável 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.

Os autos foram encaminhados para a Casa Civil do Distrito Federal com minuta de projeto de lei e exposição de mo�vos por meio do O�cio
Nº 1341/2022 - SEGOV/GAB (95021479). 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 680/2022 - CACI/SPG/UNAAN (95026449). Assim, os autos foram encaminhados à
Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador pelo Despacho - CACI/GAB (95057018) 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 (95089965).

A SEGOV então juntou aos autos Exposição de Mo�vos assinada pelo Secretário da Pasta (95090590) 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 1385/2022 - SEGOV/GAB (95708125).
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A Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Sul da SEDUH juntou o Parecer Técnico n.º 114/2022 - SEDUH/SEGESP/COGEST/DISUL
(95940917) com proposta de poligonal.

A Diretoria de Cartografia e Topografia da SEDUH juntou aos autos Quadro Coordenadas de Perímetro (97341434), Memorial Descri�vo
(97341600) e Desenho do Perímetro (97341758). A Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades da SEDUH manifestou-se por meio do Despacho
SEDUH/SEGESP/SUDEC (97366802) 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 este
Conselho para análise da criação da Região Administra�va de Água Quente conforme a poligonal constante do Desenho do Perímetro (97341758), Quadro
Coordenadas de Perímetro (97341434) e Memorial Descri�vo (97341600), em atendimento ao parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº
958/2019.

Por meio do Despacho SEDUH/GAB/ASCOL (97571271) o processo foi encaminhado para relatoria deste conselheiro.

 

2. Localização
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Conforme informado pela Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Sul da Coordenação de Gestão Urbana da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH (37229704), o Setor Habitacional Água Quente - SHAQ localiza-se em parte na Região Administra�va do
Recanto das Emas - RA - XII e em parte na Região Administra�va de Samambaia - RA XII, e à oeste com a cidade de Santo Antônio do Descoberto,
pertencente ao Estado de Goiás. A aprovação da área de estudo para a criação do Setor Habitacional Água Quente foi definida pela Lei Complementar n.º
527, de 08 de janeiro de 2002 e, de acordo com esta Lei, a área definida localizada na Região Administra�va de Samambaia, passa a pertencer, para efeitos
legais, à Região Administra�va do Recanto das Emas. Apresenta uma área de 578,874 ha.

A área está inserida na Macrozona Urbana em Zona Urbana de Expansão e Qualificação correspondente ao Setor Habitacional de
Regularização Água Quente onde se encontra a   Área de Regularização de Interesse Social, dentre outras áreas não parceladas, criado "com o obje�vo de
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auxiliar a promoção do ordenamento territorial e o processo de regularização a par�r da definição de diretrizes mais abrangentes; " conforme o Inciso III,
ar�go 118 da Lei Complementar n.º 803, de 25 de abril de 2009, dentro da Unidade de Planejamento Territorial VII. Dentro do Setor Habitacional de
Regularização Água Quente, está definida a Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Água Quente, sob o código 23.S-1, com uma área de 208,307
ha, conforme Figura 01.

          

  A poligonal da proposta de Região Administra�va encontra-se definida no Memorial Descri�vo (97341600), Quadro de Coordenadas de
Perímetro (97341434) e Desenho do Perímetro (97341758) 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 hidrográficos, os limites rodoviários e o limite do
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Setor Habitacional Água Quente estabelecido pelo  Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial - PDOT, atualizado pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012.

 

3. Diretrizes urbanís�cas

Os projetos urbanís�cos elaborados para o Setor Habitacional de Regularização Água Quente devem seguir as Diretrizes Urbanís�cas – DIUR
09/2018 – DODF nº 150 de 08 de agosto de 2018.

 

4. Situação fundiária

A Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Água Quente está inserida na poligonal do Setor Habitacional Água Quente, a qual faz
parte da Estratégia de Regularização Fundiária definida pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, aprovado pela Lei
Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, conforme informado
pela CODHAB no Memorando Nº 763/2020 - CODHAB/PRESI/DIREG/GEREC (51554327).

A SEDUH informou através do Despacho SEDUH/SUDEC/COGEST/DISUL (37229704), que estão inseridos no Setor Habitacional de
Regularização Água Quente os seguintes parcelamentos: Residencial Dom Francisco, Residencial São Francisco, Residencial Dom Pedro, Residencial
Guarapari, Residencial Galiléia, Nova Betânia I e II, Residencial Salomão Elias e Residencial Buri�s. Os parcelamentos localizados na Região Administra�va do
Recanto das Emas (Residencial Dom Francisco, Residencial São Francisco, Residencial Dom Pedro, Residencial Galiléia e Residencial Buri�s) estão em terras
desapropriadas em comum e aqueles localizados na Região Administra�va de Samambaia (Residencial Guarapari, Nova Betânia I e II e Residencial Salomão
Elias) estão, também, em terras desapropriadas em comum.

 Todos os parcelamentos na região estão em vias de regularização, mas ainda em fase de protocolo, documentação inicial e levantamento
topográfico.

 

5. Jus�fica�va 

A Secretaria de Estado de Governo jus�ficou, por meio da Exposição de Mo�vos 10 (95090590), que a criação da Região Administra�va de
Água Quente 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. Informou, ainda, que o projeto buscou manter as caracterís�cas culturais,
históricas e religiosas sob responsabilidade da Administração Regional do Recanto das Emas.

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
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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 (36823063).

Ademais, nos termos do O�cio Nº 1034/2020 - RA-XV/GAB (52248337), a Administração Regional do Recanto das Emas entendeu que a
criação da RA  será de grande valia para a melhoria da qualidade de vida daquela população, es�mada em torno de 30.000 habitantes, haja vista os
inúmeros bene�cios oriundos da gestão pública, tais como, infraestrutura, saneamento, construção de estabelecimentos públicos de ensino, dentre outros,
somados aos inves�mentos da inicia�va privada, o que contribuirá sobremaneira para o crescimento socioeconômico naquela região, vindo a fomentar o
comércio local, proporcionando assim, a geração de empregos e fonte de renda.

Conforme consta do Parecer Técnico 114 (95940917), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, foi elaborada em
conjunto com a Coordenação do Sistema de Informação Territorial e Urbana - COSIT/UNTEC, a proposta de poligonal para a Região Administra�va de Água
Quente, considerando os limites censitários, os limites hidrográficos, os limites rodoviários e o limite do Setor Habitacional Água Quente estabelecido pelo 
Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, atualizado pela Lei
Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012.

 

6. 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:
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;
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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 (97366802), 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).
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, a Secretaria de Estado de Governo demonstrou a necessidade
administra�va da medida por meio da Exposição de Mo�vos 10 (95090590), 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 do Recanto das
Emas. Ademais, a Administração Regional do Recanto das Emas entendeu que a criação da RA propiciará inúmeros bene�cios oriundos da gestão pública,
tais como, infraestrutura, saneamento, construção de estabelecimentos públicos de ensino, dentre outros, somados aos inves�mentos da inicia�va privada,
nos termos do O�cio Nº 1034/2020 - RA-XV/GAB (52248337).

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 (95089965). No entanto, a Secretaria de Estado de Governo solicitou a res�tuição dos autos para alteração
da minuta, conforme o O�cio Nº 5267/2022 - SEGOV/SECID (95530330). 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.
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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 hidrográficos, os limites rodoviários e o limite do Setor
Habitacional Água Quente estabelecido pelo  Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento
Territorial - PDOT, atualizado pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012. Além disso, a Administração Regional do Recanto das Emas
informou, nos termos do O�cio Nº 1034/2020 - RA-XV/GAB (52248337), que a população da região é es�mada em torno de 30.000 habitantes.

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 09 de abril de 2022, conforme as listas de presenças da audiência pública (84363365, 84363547), a Manifestação 01 Audiência Pública de
Água Quente (84366038), Manifestação 02 Audiência Pública de Água Quente (84367039), Ata Áudio (84367343), Ata 01 Audiência Pública de Água Quente
(85409601, Ata 01 REPUBLICAÇÃO (86605647), Publicação 1 DODF (89623621) e Publicação DODF Re�ficação (89624014).

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 1490/2022 - SEGOV/GAB (97469674), a ser encaminhada para
a Câmara Legisla�va do Distrito Federal após conclusão dos trâmites processuais dentro do Poder Execu�vo.  

 

7. Conclusão

Diante do exposto, tendo em vista as manifestações das áreas técnicas nos autos, destacando-se o Parecer Técnico n.º 114/2022 -
SEDUH/SEGESP/COGEST/DISUL (95940917), o Despacho SEDUH/SEGESP/SUDEC (97366802), as especificações constantes do Desenho do Perímetro
(97341758), Quadro Coordenadas de Perímetro (97341434) e Memorial Descri�vo (97341600), bem como a realização de audiência pública conforme Ata
Audiência Pública (86605647), VOTO pela aprovação da proposta do Governo do Distrito Federal de criação da Região Administra�va de Água Quente,
consubstanciada neste Processo SEI/GDF 04018-00000305/2020-07.

 

Renato Oliveira Ramos

Casa Civil do Distrito Federal

Conselheiro Suplente
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