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TÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.25. O Conselho pode solicitar a colaboração de servidores do Poder Executivo para
assessoramento em suas atividades.
Art.26. As Câmaras Temáticas constituem instância de assessoramento ao Conselho para o
tratamento de assuntos específicos relacionados à política de preservação e planejamento
territorial e metropolitano;
Art.27. A ausência injustificada por 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) alternadas,
por exercício, do titular e do suplente, quando houver, acarretará no desligamento automático
dos Conselheiros indicados, cabendo à entidade representada designar os substitutos.
§1º A justificativa de ausência deve ser comunicada à Secretaria Administrativa do Conselho
em até 2 (duas) horas antes do início da reunião, por escrito, podendo ser feita por meio de
correio eletrônico, que deverá constar da ata da respectiva reunião.
Art.28. O Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do
Distrito Federal - CCPPTM/DF terá seu Regimento Interno, aprovado por metade mais um
dos seus membros.
Art.29. Compete à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito
Federal, na qualidade de Secretaria Administrativa do CCPPTM/DF, garantir as ações ne-
cessárias ao funcionamento e viabilização deste Órgão Colegiado, em cumprimento às dis-
posições contidas na legislação vigente e neste Regimento.
Art.30. Os representantes suplentes do Poder Público, das entidades da sociedade civil têm
assento no CCPPTM/DF quando da ausência de seus titulares.
Art.31. Para cada um dos membros titulares que compõem o Conselho, corresponderá um
membro suplente, que o substituirá em suas faltas e impedimentos legais, com exceção dos
representantes constantes do §6º do art. 7º.
Art.32. A participação no Conselho é considerada serviço voluntário de natureza pública
relevante e não enseja qualquer tipo de remuneração.
Art.33. A entidade que, sem justificativa, deixar de participar de três reuniões ordinárias no
mesmo ano, será notificada e caso não compareça na reunião subsequente, seja ordinária ou
extraordinária, será suspensa até o fim do mandato do Conselho Consultivo.
Art.34. Os representantes não-governamentais têm mandato de 2 (dois) anos, renovável por
igual período, a contar da data da sua designação, sendo vedada a recondução por mais de
dois mandatos consecutivos;
Parágrafo único. É facultada às entidades de que trata o caput deste artigo substituir os seus
representantes, desde que a substituição seja motivada, submetida à apreciação da As-
sembleia ou órgão congênere da entidade, sendo vedada a substituição por mais de uma vez
no período do mandato da entidade.
Art. 35. As alterações neste Regimento Interno devem ser aprovadas por dois terços dos
membros representantes com direito a voz e a voto.
§1º Qualquer membro representante com direito a voz e a voto pode propor alterações neste
Regimento, desde que observadas às disposições gerais contidas no Decreto que instituiu o
CCPPTM/DF e neste Regimento Interno.
§2º As propostas de alterações devem ser apreciadas em reunião específica para esta fi-
nalidade.
Art. 36. O Presidente do CCPPTM/DF, por ato próprio deve adotar as providências ne-
cessárias para a publicação deste Regimento no Diário Oficial do Distrito Federal, após a
aprovação por seus membros representantes com direito a voz e a voto e as alterações
posteriores.
Art.37. Os casos omissos e dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno
serão solucionados pelo Plenário do Conselho.
Art.38. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
____________________
(*) Republicado por erro da Editora Gráfica, publicado no DODF nº 76, de 22 de abril de
2016, páginas 13,14 e 15.

PORTARIA N° 22, DE 06 DE ABRIL DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO
DISTRIO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 36.236, de 1º de
Janeiro de 2015, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
390.000.750/2013, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as Diretrizes Urbanísticas DIUR 01/2014, constantes do Anexo desta Por-
taria, aplicáveis à Expansão de Santa Maria (Setor Habitacional Ribeirão e áreas adjacentes),
na Região Administrativa XIII.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 12, de 05 de
março de 2014, da extinta Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desen-
volvimento Urbano do Distrito Federal - SEDHAB.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

DIRETRIZES URBANÍSTICAS - DIUR 01/2014
EXPANSÃO DE SANTA MARIA

(SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO E ADJACÊNCIAS)
A P R E S E N TA Ç Ã O

A Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito
Federal - SEDHAB, órgão responsável pelo planejamento urbano e territorial do Distrito
Federal, tem a competência de definir diretrizes urbanísticas para novos parcelamentos
urbanos, nos termos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre
o Parcelamento do Solo Urbano, e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito
Federal, Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e sua atualização por meio da Lei
Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012.
As diretrizes urbanísticas se caracterizam como uma das ferramentas de planejamento urbano
e territorial. O presente documento, elaborado pela Gerência de Estudos Territoriais - GE-
TER, da Diretoria de Planejamento Urbano - DIPLU, unidade subordinada a Subsecretaria de
Planejamento Urbano - SUPLAN, estabelece as diretrizes urbanísticas para a Expansão de
Santa Maria, a serem observadas na elaboração de planos de ocupação e projetos urbanísticos
de parcelamentos do solo inseridos nessa área.
Estas diretrizes têm prazo de validade de 4 (quatro) anos, conforme estabelece o parágrafo
único do art. 7º da Lei Federal 6.766/79, podendo ser reavaliadas em prazo inferior, de
acordo com o interesse público ou salvo mudanças de legislação que impliquem alteração de
uso e ocupação do solo.
I - INTRODUÇÃO
A SEDHAB tem dirigido suas ações no sentido de promover a ocupação ordenada do
território. Nessa perspectiva, as diretrizes urbanísticas aqui apresentadas visam orientar o
Poder Público e empreendedores privados no uso e ocupação da área aqui denominada de
Expansão de Santa Maria.
A demanda para a elaboração de diretrizes foi apresentada pelo Grupar por meio do Ofício
nº 196/2013-GRUPAR, datado de 17 de junho de 2013, para o Setor Habitacional Ribeirão.
Entretanto, a delimitação da poligonal objeto deste documento inclui outras áreas contíguas
de Santa Maria, que não têm projeto de parcelamento incluído no Projeto de Lei de Uso e
Ocupação do Solo do DF - LUOS, e que também não foram contempladas por documento de
diretrizes emitido pela SEDHAB. Assim sendo, integra a poligonal de estudo para estas
diretrizes urbanísticas, a porção urbana entre o núcleo de Santa Maria e a margem direita do
ribeirão de mesmo nome, além de faixa ao longo da DF-290 no limite sul do Distrito
Federal.
A Expansão de Santa Maria abrange uma área de 699,18 ha. O sítio estudado localiza-se ao
sul do Distrito Federal, cujos limites são: ao sul o limite do Distrito Federal (SITURB), a
leste o ribeirão Santa Maria, e ao norte e oeste a cidade de Santa Maria (Figura 1).
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CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

E URBANO DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO
TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Às nove horas e quarenta minutos do sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e
dezesseis, na Sala de Reuniões do Segundo Andar do Edifício Sede da Secretaria de Gestão
do Território e Habitação - Segeth, foi aberta a 52ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, pelo Secretário de
Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - Segeth, Thiago Teixeira de
Andrade, que neste ato substitui o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal,
Rodrigo Rollemberg, e 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. Informes do Presidente; 1.3. Verificação do quorum; 1.4.
Posse de Conselheiros; 2. Processo para Deliberação: 2.1 Processo: nº 137.001.330/2002 -
Interessado: Administração Regional do Guará, Assunto: Projeto Urbanístico de Comple-
mentação do Setor de Transporte Rodoviário de Cagas - STRC, da Região Administrativa do
Setor de Indústria e Abastecimento - SAI - RA XXIX. Relator: Luiz Otavio Alves Rodrigues
- Segeth; 2.2 Processo: nº 111.000.883/2011 - Interessado: Terracap, Assunto: Polo Logístico
do Recanto das Emas, Relator: Mateus Leandro de Oliveira - Fecomércio. 2. Apresentações:
2.1 Drenar DF, 2.2 Mobilidade Ativa. 3. Assuntos Gerais: 3.1 Trabalhos da Câmara Temática
- Aprovação de Projetos, Processo nº 141.001.859/1991 - Reaprovação para Habite-Se
SRTVN, Lote D, Brasília. 4. Encerramento. Os trabalhos foram iniciados com o Item 1.
Ordem do Dia, 1.1 Abertura dos trabalhos: O Presidente em Exercício Thiago Teixeira de
Andrade (Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação) saudou a
todos os Conselheiros e Conselheiras, e deu por aberta a 52ª Reunião Extraordinária do
CONPLAN, após verificada a existência de quorum. Seguindo, foi feita apresentação do
Subitem 1.2. Informes do Presidente: 1) Thiago de Andrade - i) Informou que as 14 horas do
dia 08 de abril de 2016, no Museu da República, será realizado o Evento de Difusão e
Demonstração de Prestação de Contas do 1º ano do Programa de Assistência Técnica da
Codhab - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF. Programa baseado na Lei nº
11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. O
evento será voltado principalmente para estudantes de arquitetura, arquitetos recém-formados
e jovens arquitetos. ii) Agradeceu aos Conselheiros que estiveram presentes no 1º Seminário
de Combate à Grilagem, organizado pela Agefis - Agência de Fiscalização do Distrito
Federal. 2) Conselheiro Eleuzito da Silva Rezende: i) Parabenizou a Conselheira Bruna
Maria Peres Pinheiro da Silva pela realização do Seminário de Combate à Grilagem; ii)
Informou que as Quadras 527 e 525 de Samambaia, são áreas destinadas à Habitação de
Interesse Social, e estão sendo ocupadas pela Urb; iii) Sobre os empreendimentos de Ha-

bitação de Interesse Social feitos pela Codhab, em parceria com as entidades sociais de
Samambaia, o Conselheiro solicitou que se promova reunião com a CAP - Central de
Aprovação de Projetos, Codhab, representantes de entidades e concessionárias para co-
locarem um ponto final no assunto. Thiago de Andrade informou que já foi feito reunião para
tratar do assunto. O Conselheiro Gilson José Paranhos de Paula e Silva complementou a
informação, dizendo que foi feita uma reunião no dia 05 de abril de 2016, contanto com a
presença das concessionárias, e haverá outra reunião no dia 11 de abril de 2016, com a CAP,
para tratar do assunto. 3) Conselheiro Pérsio Marco Antonio Davison informou que houve
uma manifestação, de contexto político da esfera federal, na Esplanada dos Ministérios, e
naquele momento o Conselheiro observou que a Estação Central do Metrô foi fechada. E por
isso ele questionou aos responsáveis por que razão daquele fechamento. E lhe foi informado
que seria por questão de segurança, em virtude de grande número de usuários naquele dia,
devido à impossibilidade de os ônibus chegarem à Rodoviária do Plano Piloto. Sendo assim,
o Conselheiro levantou a questão da falta de integração entre os meios de transporte do
Distrito Federal, dizendo que o Governo deve ter uma postura clara sobre o assunto,
considerando a possibilidade de mobilidade, integração e conexão entre os ônibus em nível
de saída e destino dos passageiros da região central de Brasília. ii) Sobre Águas Claras, disse
o Conselheiro que as ciclofaixas lá instaladas estão atendendo muito bem às necessidades da
população ali residente, pois há adequação do uso do espaço da mobilidade, propiciando
segurança ao ciclista e ao condutor motorizado. Disse que o plano foi bem recebido pela
comunidade, e o mesmo já está sendo implantado. Reconheceu o empenho do Governo no
sentido de proceder à implantação do planejamento havido. E registrou a importância do
Secretário Thiago de Andrade no debate interno do Governo, bem como dos técnicos da
Segeth no diálogo com as representações de Águas Claras, que foram convencidas e apoiam
a iniciativa. Sobre este assunto, Thiago de Andrade informou que trata-se de parceria entre
Segeth e Semob - Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, contando com o
apoio da Administração Regional de Águas Claras e da Sociedade Civil Organizada. 4)
Conselheiro Sigefredo Nogueira de Vasconcelos complementou a fala do Conselheiro Eleu-
zito da Silva Rezende, acrescentando a informação sobre a implantação das Quadras 214,
216, e 218 do Subcentro Leste de Samambaia. Após as informações, passou ao Subitem 1.4.
Posse de Conselheiros: Foram empossados os Senhores: i) Júnia Salomão Federman, na
qualidade de membro Suplente, representante da Codhab - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal; ii) Carlos Antônio Banci, na qualidade de membro Su-
plente, representante da FAPE/DF - Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal.
Seguindo os trabalhos, foi informado que o Item 2. Processo para Deliberação, Subitens 2.1
Processo: nº 137.001.330/2002 e 2.2 Processo: nº 111.000.883/2011 não seriam objetos de
deliberação, por não terem sido concluídos os procedimentos de análise dos mesmos. Su-
bitem 2.1 Processo: nº 137.001.330/2002: O Relator Luiz Otavio Alves Rodrigues informou
que havia uma interferência de redes em lotes de Equipamentos Públicos Comunitários. Por
isso, resolveu investigar melhor tal interferência, e avaliou que é uma interferência im-
portante. Sendo assim, julgou importante retirar de pauta o processo e estudar melhor a
questão e apresenta-lo em próxima reunião do Conselho. Subitem 2.2 Processo: nº
111.000.883/2011: O Relator: Mateus Leandro de Oliveira informou a retirada de pauta por
solicitação da interessada TERRACAP. Ainda relativo ao Subitem 1.2. Informes do Pre-
sidente: 5) A Conselheira Bruna Pinheiro informou que o Conselheiro Paulo Muniz sofreu
um acidente de Kart, e fraturou algumas costelas. 6) Conselheiro Aleixo Anderson de Souza
Furtado informou que a reunião do CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF,
realizada no dia 05 de abril de 2016, e que naquele momento foi solicitada a representação
do CAU/DF na Câmara Técnica referida pelo Conselheiro Mateus Leandro de Oliveira.
Thiago de Andrade disse não ter problema nenhum e que não há limites de participação de
membros nas Câmaras. 6) Conselheiro Aleixo Anderson de Souza Furtado elogiou o trabalho
realizado na CAP, pelo arquiteto Alberto Alves de Faria, ex-presidente do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, substituído agora por Tony Malheiros. O Conselheiro elogiou os
trabalhos dos técnicos e servidores da Segeth, e falou da necessidade de ampliação do
número de servidores na área de regularização do DF. Sobre esse assunto, Thiago de
Andrade mencionou que os trabalhos estão aquém do que se precisa, pois ainda há em torno
de 3 mil processos em análise, e 1.800 dos quais ainda não receberam a primeira análise.
Disse que será feita uma força-tarefa para as primeiras análises dos processos. Uma in-
formação dada por Thiago de Andrade foi que poderá haver gratificação por desempenho
linear dos servidores. 7) Conselheira Maria do Carmo de Lima Bezerra disse ver com bons
olhos a coordenação e a chefia da área de projetos ser de outro profissional, especialmente
da área do Direito. Sobre o primeiro processo a ser analisado pela CT, disse que a Câmara
foi criada com a possibilidade de outros setores também interferirem na pauta e que a CT
poderá criar jurisprudências para orientar o setor de aprovação de projetos. Thiago de
Andrade disse que foram esgotados os procedimentos administrativos, mas não há uma
tentativa de acelerar a aprovação de projetos ou emissão de Habite-Se e nem de pular etapas.
8) Conselheiro André Rodolfo de Lima registrou que existe uma demanda do Governador do
DF, Rodrigo Rollemberg, em um dos projetos estratégicos do Governo, que é trabalhar a
modernização e a agilização dos processos de licenciamento ambiental e urbanístico. Isso
implica em trabalhar não só no aspecto urbanístico, mas também no ambiental. E por isso,
o Conselheiro propôs realizar uma oficina com os técnicos do Ibram - Instituto Brasília
Ambiental, da Secretaria de Meio ambiente, da Segeth e da CAP, para tratar o processo de
revisão de maneira mais efetiva. 9) Conselheiro Adalberto Cleber Valadão Júnior para-
benizou o trabalho da Conselheira Bruna Pinheiro, à frente dos trabalhos da Agefis, com
relação ao combate à grilagem no DF. Por sua vez, a Conselheira Bruna Pinheiro destacou
que as ferramentas apresentadas no 1º Seminário de Combate à Grilagem foram desen-
volvidas no Comitê de Governança do Território e aprimoradas lá, e não são de propriedade
da Agefis. O Conselheiro Adalberto Valadão disse que boa parte da improdutividade dos
analistas se deve ao medo de assinar alguns documentos e a CT vem no sentido de dar
conforto aos técnicos para que possam assinar casos que não são triviais ou corriqueiros.
Thiago de Andrade concordou com a fala do Conselheiro Adalberto Valadão, e disse que não
só o Conplan e a Câmara Técnica, mas também a CPCOE já têm feito um trabalho no
sentido de dirimir dúvidas e interpretar questões relacionadas às resoluções. 10) Conselheiro
Eleuzito da Silva Rezende solicitou aos dois órgãos que ajudem na resolução das demandas
apresentadas na Câmara Técnica de Regularização Fundiária e, também, perguntou quando
será o lançamento do Programa Habita Brasília, e se a agenda das reuniões regionais está
pronta. Sobre esse assunto, Thiago de Andrade informou que está sendo aguardada a agenda
do Governador, mas a intenção é lançar o Programa Habita Brasília e cumprir o acordo feito
na reunião passada. 11) Conselheiro Carlos Antônio Banci informou que a Federação da
Agricultura e Pecuária do Distrito Federal está em processo de análise das informações
comentadas pelo Conselheiro Eleuzito Rezende, e disse acreditar que já nos próximos dias
tenha uma conclusão dos questionamentos para encaminhamento à CT. 12) Conselheira Júnia
Maria Bittencourt Alves observou ser fundamental que a Segeth tenha uma estrutura melhor
para dar continuidade à análise dos projetos e parabenizou Bruna Pinheiro pela realização do
1º Seminário de Combate à Grilagem. A oradora convidou os presentes para a posse da nova
Diretoria do Fórum Distrital de Regularização Fundiária, que acontecerá no dia 11 de abril
de 2016, às 10 horas, na Câmara Legislativa. Sobre a fala do Conselheiro Eleuzito Rezende,
ela disse estar na expectativa de receber os dados solicitados para a CT continuar os
trabalhos. A Conselheira solicitou que o Comitê de Governança do Território faça um
levantamento sobre a regularização dos parcelamentos no Distrito Federal, pautando o que


