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5911 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERSETORIAL — SEGETH
(PORTARIA N. 53, DE 22 DE JUNHO DE 2016— DODF DE 24/06/2016)

Às dez horas do vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito,
na sala de reuniões da Central de Aprovação de Projetos - 1° andar do Edifício Sede da
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, foi aberta a 5?
reunião ordinária do Comitê Intersetorial da Secretaria de Estado de Gestão do Território
e Habitação, criado pela Portaria n° 53, de 22 de junho de 2016, publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal de 24 de junho de 2016, contando com a presença dos
representantes relacionados ao final desta ata, para deliberar sobre os assuntos
constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia; 1.2 Informes da Presidente; 2.
Processos para deliberação: 2.1: DIRETORIA - ÁREA I: 2.1.1: Processo
administrativo: 141.003.012/2010 (8400) Interessada: CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA CORREIA LTDA Endereço: SETOR HOTELEIRO NORTE —
QUADRA 05 LOTE A Região Administrativa: PLANO PILOTO Assunto:
Questionamento acerca da planta de sistema viário a ser considerada na análise- 2.1.2:
Processo administrativo: 306.000.171/2006 (122) Proprietário. BLUE HOUSE
COMÉRCIO DE VIDROS E REFORMAS LTDA. Autor: RICARDO LUIZ
TARGINO, Endereço: QUADRA 11 CONJUNTO 01 LOTE 05 Região
Administrativa: SCIA Assunto: Recurso em face da deliberação do Comitê Intersetorial
que manteve o entendimento da CAP, indeferindo o projeto em razão de seu desacordo
com o uso expressamente previsto na nota 1, do item 3, da NGB 92/00. 2.2:
DIRETORIA — ÁREA II: 2.2.1: Processo administrativo: 137.000.594/2008
(8101), Interessado: AUTO POSTO GUARÁ II, Endereço: AE 04 LOTES C e
D Região Administrativa: GUARÁ Assunto: Questionamento sobre a planta do sistema
viário a ser considerada para análise. 2.3: COORDENAÇÃO DE URBANISMO:
2.3.1: Processo administrativo: 141.150.733/1973 (266) Interessado: PAULO
OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., Endereço. rea pública
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contígua ao SHCN 115 PROJEÇÃO A — ASA NORTE - BRASILIA/ DF Região
Administrativa: PLANO PILOTO, Assunto: Foi encaminhado o processo à
Coordenação de Urbanismo — COURB, em 22/01/2018, pelo despacho da
COARQ/CAP, para verificação do atendimento das exigências do parecer técnico n
279.000397/2017 COURB/CAP. O interessado apresentou planta de paisagismo e
projeto para utilização da área pública lindeira a projeção com utilização de jardineiras,
escadas e rampas em faixa "non edificandi" do emolduramento da superquadra a fim de
atender a acessibilidade e atenuar o desnível decorrente da implantação do edifício. O
projeto de paisagismo apresentado não atende aos parâmetros de apresentação exigidos
no Dec. N°38.247 de 01 de junho de 2017. Diante do exposto, questiona-se a viabilidad,
das intervenções apresentadas. 3. Assuntos Gerais: 3.1: Interpretação das normas
inserias na NGB 38/94. 4. Encerramento, OS TRABALHOS FORAM INICIADOS
com o Item 1 e subitens. Verificou-se a presença dos Representantes indicados na
Portaria n. 53/2016-SEGETH, consignando que, por motivo de férias, a Subsecretária
da CAP foi substituída pela sra. Simone M. M. Costa - Coordenadora de Arquitetura e,
pelo mesmo motivo, a Subsecretária de Gestão Urbana, Cláudia Varizo, foi substituída
pela Coordenadora de Gestão Urbana, Gisele Arrobas Mancini. Estiveram presentes,
ainda, o Exmo. Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação, sr. Thiago
Teixeira de Andrade, acompanhando apenas a deliberação do item 3.1, o sr. André Bello
— Assessor Especial do Gabinete e, como expositores das controvérsias, compareceram
da Central de Aprovação de Projetos a sra. Mariana A. de Paula - Diretora da Área I,
sra. Maria Gabriela Jamal Prata V. da Silva — Diretora da Área II, o sr. Vitor Recondo
Freire — Diretor de Parcelamento de Áreas Públicas e o Assessor Especial Wander T.
Júnior, que a ata redige. Prosseguindo a reunião, iniciou-se a deliberação do item 2 1 1.
Processo administrativo: 141.003.012/2010 (8400) Interessada: CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA CORREIA LTDA: Após deliberação o Comitê foi cientificado
que está em desenvolvimento na Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano
- SUPLAN o Projeto de Sistema Viário - SIV do Setor Hoteleiro Norte e a passagem
de veículos existente sob o embasamento é reconhecida no aludido projeto. Desse
modo, a SUPLAN encaminhará à Coordenação de Arquitetura - COAO/CAP o
arquivo digital do projeto SIV para compatibilizacão, pelo interessado, do projeto
de arquitetura. Iniciou-se a deliberação do item 2.1.2: 2.1.2: Processo ç),
,
administrativo: 306.000.171/2006(122) Proprietário: BLUE HOUSE COMÉRCIO DE
VIDROS E REFORMAS LTDA.: Após análise dos autos, o Comitê reconhece ar),
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inequívoca intempestividade do recurso administrativo de fls. 269/274, porquanto
o interessado foi cientificado do indeferimento de seu projeto em 25.09.2017, tendo
interposto o recurso apenas em 12.12.2017, extrapolando o prazo de 10 (dez) dias
contido no art. 59 da Lei n.° 9.784/99. Destarte, o Comitê não conhece do recurso,
com fulcro no art. 63. I, da Lei supra, recepcionada no Distrito Federal pela Lei n.°
2.834/01. Deliberou-se, pois, pelo retorno dos autos à CAP para fins de
comunicação, ao interessado, do não conhecimento de seu recurso. Iniciou-se a
deliberação dos itens trazidos pela Diretoria da Área II: 2.2.1: Processo administrativo:
137.000394/2008 (8101) Interessado: AUTO POSTO GUARÁ II: O Comitê não vê
óbice quanto ao remembramento proposto e à localização do acesso, entretanto
recomenda que seja prevista faixa de aceleração e desaceleração no acesso
proposto a fim de reduzir o impacto no sistema viário lindeiro, garantindo, ainda,
a acessibilidade aos pedestres em razão da continuidade das calçadas, observadas
as normas contidas no Decreto n.° 38.047/17. O Comitê passou à deliberação do
processo trazido pela Coordenação de Urbanismo: item 2.3.1: Processo administrativo:
141.150333/1973 (266) Interessado: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.: O interessado apresentou solução para proteção de queda
em função do arrimo existente com a construção de jardineiras na faixa de
emolduramento da Superquadra. Para garantir o livre acesso, o desnível deverá
ser resolvido, como regra, com talude sem sobrecarga da laje do subsolo. Nas
demais áreas, com justificativa técnica, a jardineira poderá ser utilizada como
apresentada. A urbanização da área pública adjacente poderá ser apresentada
junto ao projeto de arquitetura. Iniciou-se a deliberação do tema indicado no item
3.1, alusivo à interpretação das normas inserias na NGB 38/94: Diante da reiterada
problemática envolvendo os usos e o número de pavimentos a serem observados à
luz da NGB 38/94 e tendo em vista que a presente deliberação apenas esclarece a
exegese da norma, sem o condão de alterá-la, o Comitê deliberou, evoluindo o
entendimento constante na 35' Reunião Ordinária, no que tange exclusivamente
aos temas supra, que o uso a ser seguido é de fato o constante no item 3 e o número
de pavimentos permitidos é aquele elencado no item 7 da NGB 38/94, mormente
porque o tópico 18 desta Norma - "disposições gerais" não se presta a definir os
usos a serem atendidos tampouco o número de pavimentos permitidos, ao
contrário, apenas se propõe a consolidar os endereçamentos abarcados pela norma.
w'
ii/luanto às demais disposições constantes na NGB 38/94, a Subsecretaria de Gestão,/
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Urbana vem impulsionando o SEI 00390-00008209/2017-11 e lá será verificada a
necessidade de alteração normativa. Esgotada a pauta e diante do avançado horário,
passou-se ao item 4: Encerramento: A 59' reunião ordinária do Comitê Intersetorial foi
encerrada tendo a sra. SIMONE M. M. COSTA agradecido a presença de todos.

sília/DF, 21 de fevereiro de 2018
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