
























Carta n' 202.2017 - Ecotech Ambiental iBrasília" 01 de novembro de20l7.

Ao
Serviço deLimpeza.Urbana do Distrito Federal - SLU
A/C: HELENA KATIA TAVARES CAMPO
Diretora-Geral
Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 08, Bloco B50", 9o Andar, Edifício Venâncio 2000, Brasília - DF
CEP: 70.333-900

Referência: Elaboração de Relatorio de Impacto de Vizinhança- RIVI do parcelamento de solo urbano
denominado Condomínio Vila Célia - Sobradinho - RA V - DF, com objetivo de subsidiar o processo

de licenciamento ambiental.
Assunto: Consulta acerca da existência de interferência do parcelamento de solo urbano denominado
Condomínio Vila Célia sobre dispositivos do sistema de limpeza urbana ("papa entulhos, áreas de

transbordo e triagem) de responsabilidade deste SLU.

Senhora Diretora-Geral,

A ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA, p€ssoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ n" 05.834.37410001-26, neste ato representando a AGUA BRANCA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
n" 12.615.70710001-91, proprietária da gleba de 20,1924 ha,localizada na Fazenda Paranoazinho, em
Sobradiúo-DF, onde pretende implantar o parcelamento de solo urbano Condomínio Vila Célia, com
previsão para se construir 917 unidades habitacionais, perfazendo apopulação fixa de 3.028 habitantes

e população flutuante de 2.878 habitantes, adotando como base o Tetmo de Referência - TR emitido
pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental -
IBRAM para elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI, vem, por meio desta:

- Solicitar manifestação acerca da existência de interferências do empreendimento em tela com
dispositivos do sistema de limpeza urbana ("papa entulhos", áreas de transbordo e triagem), existentes

e/ou projetados.

Para auxiliar o pronunciamento desta empresa pública, remete-se, anexo, em versão digital:
i) 01 (um) arquivo da Planta SICADI, em escala l:10.000, com a localizaçáo do Condomínio

Vila Célia;
ii) 03 (três) arquivos com a carta imagem da área do empreendimento em formatos: kml, jpg e

dwg.

Solicita-se que a entrega do materiaf pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital,
em arquivos nos formatos pdf e dwg.

Contato:

- Engenheiro André Luiz da Silva Moura.

- (61) 3341-3969 t (6t) 98111-3400.

- E -mai I : andre.moura@ecotechambiental. com.br.

'SICAD: Sistema Cartográfico do Distrito Federal.

LSW 102 - Bloco "A" - Subsolo - Salas 01/03 - CEP:
ecotech@ecotechambiental.com.br
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Endereço para correspondência:

- CLSW 102. Bloco "4", Loja 01, subsolo, Ed. Saint James.

- CEP: 10.670-511.
Sudoeste-DF.

Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para prestar possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLSW 102 - Bloco "A" - Subsolo - Salas 01/03 - CEP: 70.670-511 - Brasília-DF - Fone/Fax:(61) 3341-3969
ecotech@ecotechambiental.com,br / www.ecolechambiental.com.br
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Cartan'203.2017 - Ecotech Ambiental .

l

Ao

l

Brasília, 01 de novembro de 2017 .

Serviço de Limpezallrbana do Distrito Federal - SLU
A/C: HELENA KATIA TAVARES CAMPO
Diretora-Geral
Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 08, Bloco B50", 9o Andar, Edifício Venâncio 2000, Brasília - DF
CEP: 70.333-900

Referência: Elaboração de Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI do parcelamento de solo urbano
denominado Condomínio Vila Célia - Sobradinho - RA V - DF, com objetivo de subsidiar o processo

de licenciamento ambiental.
Assunto: Consulta sobre a capacidade de atendimento do serviço público de coleta de resíduos sólidos
e limpeza urbana para as populações, fixa e flutuante, previstas para o parcelamento de solo urbano
denominado Condomínio Vila Célia.

Senhora Diretora-Geral,

A ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ n" 05.834.37410001-26, neste ato representando a AGUA BRANCA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
n' 12.615.70710001-91, proprietária da gleba de 20,1924ha,locahzada na Fazenda Paranoazinho, em
Sobradinho-DF, onde pretende implantar o parcelamento de solo urbano Condomínio Vila Célia, com
previsão para se construir 917 unidades habitacionais, perfazendo a população fixa de 3.028 habitantes
e população flutuante de 2.878 habitantes, adotando como base o Termo de Referência - TR emitido
pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental -
IBRAM para elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI, vem, por meio desta:

Solicitar manifestação, quanto à capacidade de atendimento do serviço público de coleta de

resíduos sólidos e limpeza urbana para as populações, fixa e flutuante, durante as fases de construção e

ocupação do empreendimento em tela.

Para auxiliaÍ o pronunciamento desta empresa pública, remete-se, anexo, em versão digital:
i) 01 (um) arquivo daPlanta SICADT, em escala 1:10.000, com a localizaçáo do Condomínio

Vila Célia;
ii) 03 (três) arquivos com a carta imagem da área do empreendimento em formatos: kml, jpg e

dwg.

Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital,
em arquivos nos formatos pdf e dwg.

Contato:

- Engenheiro André Luiz da Silva Moura.

- (61) 334r-3e6e t (6r) e8111-3400.

= E-mail'. andre.moura@ecotechambiental.com.br.

'SICAD: Sistema Cartográfico do Distrito Federal.

CLSW 102 - Bloco 'iA" - Subsolo - Salas 01/03 - CEP: 70.670-511 - Brasília-DF - Fone/Fax:161) )341-3969
ccotech@ecotechambiental.com.br / www.ecotechambiental.com.br



Endereço para correspondência:
CLSW 102, Bloco "A", Loja 01, subsolo, Ed.

- CEP:70.670-511.
Saint James. Sudoeste-DF.

CLSW 102 - Bloco "4" - Subsolo - Salas 01/03 - CEP: 70.670-511 - Brasília-DF - Fone/Fax:(61) 1341-3969
ecotecÀ@ecotechambiental.com.br / www.ecotechambiental.com.br
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Ao ensejo, colocamo-nos a disposiçáo paraprestar possíveis esclaÍecimentos.
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INFORMAÇOES SOBRE INTERFERÊNCIAS COM
REDES DE ÁGUA E REDES DE ESGOTOS

Solicitante ECOTECH AMBIENTAL CONSULTORIA Telefone

334t3969

caesb

Referência
cEDoC Processo 826312017

Número
originar 19612017

Endereço da consulta 
condomínio vila célia - Fazenda paranoazinho - sobradinho/DF.

43912017 - ESET/ESE/DE

Brasília, 12 de dezembro de2O17

Em resposta ao documento acima referenciado, recebido em06ll1.l20l7, informamos que:

I lConsta interferência com rede(s) de água existente(s), conforme cadastro anexo.

f-l Consta interferência com rede(s) de esgotos existente(s), conforme cadastro anexo.

| | Consta interferência com rede(s) de água projetada(s), conforme cadastro anexo.

I X I Conrta interferência com rede(s) de esgotos projetada(s), conforme cadastro anexo.

Não consta interferência com rede(s) de água e esgotos existente(s) ou projetada(s), conforme

cadastro anexo.

Existem rede(s) nas imediações, sendo necessárias medidas de proteção para evitar possíveis danos.

Outras considera

Em locais onde existam redes do Sistema de Abastecimento de (SAA) e do Sistema de

Esgotamento Sanitário (SES), as locações de qualquer espécie deveráo evitar remanejamentos'dessas

redes.
Para proteçáo da(s) tubulação(ões) existente(s), deveráo ser mantidos os recobrimentos (a partir da

geratriz superior do tubo) e faixas de servidão (com afastamento para cada lado do eixo da rede),

conforme tabelas abaixo:

REDES DE ÁGUA

Diâmetro (mm) Material Recobrimento Mínimo (m) Afastamento a partir do eixo
da rede (m)

Aré 150
PEAD/PVC 0,80

1,50
F'F' 0,60

Acima dc 150 até 200
PEAD/PVC 0,80

2,00
F'F' 0,60

Acima de 200 até 250
PEAD/PVC 0,80

2,00
F'F" 0,85

Acima de 250 até 300

Todos

1,10 2,00

Acima de 300 até 350 1 )< 5,00

Acima de 350 até 400 1,50 5,00

Acima de 400 até 1500 2,00 6,00

Página I de2
Gerência de Cadastro Técnico - ESET Fone/Fax: (61) 3213'7229

Apesar da rede tle esgotos interferente estar constando como projetada, é provável que já
esteja implantada, porém o cadastro ainda não consta em nosso banco de dados. Por este

motivo, estamos encaminhando apenas planta impressa para consulta. Ressaltamos também,

ue consta uma rede de água desativada na área da nal consultada.

centro de Gestáo Águas Emendadas- Br são Francisco - A' t'8'ü'iliÊÀ'iÍiliffi,ttffi,Ê.tfli'Ei,tii 
i'fiiífuNTAL D0 DrsTHrT0 FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lotes 13 a21- Centro de Gestáo Águas Emendadas
CEP 71 .928-720 - Águas Claras-DF

www. caesb. dÍ.gov. br
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REDES DE ÁGUA E REDES DE ESGOTOS
:G
t% caesbINFORMAÇÔES SOBRE TNTERFERÊNCIAS COM

REDES DE ESGOTOS

Profundidade (m) Diâmetro (mm)
Afastamento a partir do eixo

da rede (m) Recobrimento (m)

^ró 
3,50

Até 100 0,70

Rcdcs em vias
públicas: 0,90

Rcdcs cm passeios ou
área verde: 0.60

Acima de 100 até 150 1,50

Acima de 150 até 350 2.50

Acima de 350 até 600 5,00

Acima de 600 até 1500 6,00

Acima de 3,50 até 5,00
Aré 350 3,00

Acima de 350 até 1500 6,00

Acima de 5,00 Aré 1500 7,50

Informamos que as possíveis interferências com ramais prediais deveráo ser detectadas pelo
interessado.

Na necessidade de modificaçáo dos recobrimentos das redes de água ou esgotos, a CAESB deverá

ser contatada para promover a adequaçáo das caixas de registro e poços de visita, com ônus para o
interessado, respeitando os limites informados na tabela de recobrimento.

Para implantaçáo de Central de Gás (GLP) e respectivas canalizações em locais onde existam
redes de distribuição de água e/ou de coleta de esgotos as faixas de servidáo deveráo ser obedecidas.

Nos cruzamentos das canalizaçóes de gás com as redes da CAESB, observar:

Quanto às redes de água: a áLÍea abaixo ou acima das redes poderá ser ocupada, desde que a
distância mínima da geratriz da canalização de gás mais próxima da rede de distribuiçáo de água, seja:

. para tubos com diâmetro menor que 400mm: 0,30m

. para tubos com diâmetro maior ou igual a 400mm: 0r50m

Quanto às redes de esgotos; a ârea abaixo ou acima das redes poderá ser ocupada, desde que a

distância mínima da geratriz da canalizaçáo de gás mais próxima da rede coletora de esgotos, seja igual
a uma vez o diâmetro dessa rede coletora.

Para execução de ajardinamento, os locais que apresentam interferências com as redes de água e
esgotos poderão ser ocupados, desde que sejam preservadas faixas de servidáo ao longo das redes,

conforme apresentado na tabela de afastamentos (com afastamento para cada lado do eixo da rede). Na
eventualidade da necessidade de trabalhos de compactaçáo sobre as redes de água ou esgotos, deverão

ser tomadas medidas para evitar danos às mesmas.

Caso seja necessário intervir em alguma rede interferente, bem como adequar eventuais dispositivos
existentes nas mesmas, a CAESB deverá ser consultada para estudo e análise de viabilidade.

Não é permitida qualquer intervençáo nos sistemas de âgaa e esgotos da CAESB. Os danos

acidentais causados nesses sistemas devem ser imediatamente comunicados à Central de

Atendimento 115.
lnformações válidas por 90 (noventa) dias.

CAESB/DE/ESE -

Valter Cleber

Gerência de Cadastro Técnico - ESET Fone/Fax: (61) 32'13-7229

à Expansáo e OperaÇáo
Técnico

da Rocha Lima

Página 2 de2
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Atenciosamente,















NOVACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

É':=É-=.;Carta:nr196,2017-Ecatech Ambiental, que trata de solicitação de

à existência de interferências de sistemas de drenagem pluvial,

Vila Célia, assim como informaçÕes das faixas de servidão, para

adoção das providências pertinentes.

SECRE/PRES
MaÍ..973284-5

DESPACHO No 2537t2017
ASSESS/SECRE/PRES

A DTRETORTA DE URBANTZAÇÃO.

Senhor Diretor,

Encaminhamos

Ao DETNFRa/OU,

Para aná1ise
Eil,

Folha No

Processo No

Código do SISPROT 405638

Matrícula
Rubrica

Vossa Senhoria

consulta quanto

no Condomínio

conhecimento e

e manifestação.
6/71/20L7 _ ?-

,r'''";:,{,&i-V
Celio Biavad Fithe

ârqe cAU/DFÁ14966
' MaL 57175-0

' I v)l(t'oÍ t

J f* ç<a""'uc-aK- 
<-

G,í /'t f rntr -"gl Civil Josr usto Fázic'l
, .,].]

"Brasília - Patrimônia Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

sEToR DE AREAS puBLtcAS LorE B - clp 71.z1s-ooo - eRAsÍtA DF - pABX 3403-2s00
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov,br - CNPJ/MF 00.037.457100A1 .70

ítc.c- c. fL.-LLI

Em 06 de novembro de 2017.

Rosim *Ivffií*ãe Araulo



,fl 

^,*,,,?"ro- irn{gumor ,f{&dô

ürn 
r oüÍrr fo,6 11

, ldr..i ,1n,". ,-
?afci,n[1,r.;u:..1t'i,' l, t,,út
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Mat. 75.14...1-i - ;l':.:i#l:-:r{»

À oreRoJ;
Em atendimento, informamos que existe Sistema de Drenagem pluvial

projetado inserido no limite da poligonal demarcada em consulta,
conforme cópia anexa em Arquivo digital.

Solicita desta Divisão de Projetos informações,das respectivas
faixas de servidão.

Em:14/rL/2017

Marcos AuiÉÍio Siqueira
CheÍe da SÉAtti DIPR0J/ DESIFR§ 0U

['lal. 74.9?Í- 4



NOVACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

DESPACHO No 2538t2017
ASSESS/SECRE/PRES

Folha No

Processo No

Código do SISPROT 405639

Matrícula
Rubrica

A DTRETORTA DE URBANTZAÇÃO.

Senhor Diretor,

Encaminhamos Vossa Senhoria a

Carta no '199.2017-Ecotech Ambiental, que trata de solicitação das informações

abaixo-relacionadas concernentes ao Condomínio Vila Célia, para conhecimento

e adoção das providências pertinentes:

. Manifestação sobre previsão à capacidade de atendimento

imediato ao empreendimento no caso de existência de

sistema de drenagem pluvial;

Manifestação sobre previsão de atendimento ao

empreendimento, com respectivo prazo para execução do

serviço, no caso de não existência de sistema de drenagem

pluvial;

Manifestação, caso haja previsão para construção de

sistemas de drenagem pluvial, quanto à responsabilidade dos

custeios das obras.

Em 06 de ro de 2017.

Rosime ê\ft6n-óãs"de Araujo
SECRE/PRES

Mat.: 973284-5

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR OC ÁRERS PUBLICAS LOTE B - CEP 71.215-OOO - SRRSíLIR DF - PABX 3403-2300
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457 rc001-70
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Ao DEINFRA/DU,

Para

à1e,nns ,

Arqo CAU/DFA\+96-6' Mat STLZS.A

,-*r.H,frfuffi-

e manifestação.
6/)+/?ot7 . .., /"l:ú"i ,t2/ -^r
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G§f&tÂp

FOLHA DE DESPACHO

AO DEINFRA,

Informar ao interessado que por se

projeto de drenagem pluvial que atenda a

Folha No

Processo No

Código do SISPROT 40s638/40s639

Matrícula

Rubrica

tratar de áreas novas deve-se elaborar
Resolução no09 da ADASA. Informamos

ainda que, após consulta a seção de cadastro SEAU fi.cou constatado que existe
interferência com redes projetadas particulares da Urbarizadora Paranoazinho UPSA
no quesito macrodrenagem Boa Vista" Assim sugerimos questionar a UPSA quanto a
definição de faixa de servidão bem como capacidade de atendimento.

Em 24l1ll2jl7

,rtl
,ffi1[u1l*

.r,,.r:lM
SILVA MOURA

conhecimento das informações supra
DU e demais providências gue o caso reguer.

Effi, 0I/12/2077

Errgo Dr,;luuar

GOMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPI
sEToR or ÁR=ns puBLtcAS LorE B c:p 71 2't 5-0oo - sRAsÍLte or

À nMpnssa
ECOTECH AMBIENTAL
A/C ANDRÉ T,UTZ DA

Para

site: t'ul'.novacap.tlt.gor,.br e-mail: nolacapZT;noviicap.dl.gor.br (NP.lillll- n" 00.i)-:

da supnoJ/oEINFRA/











CEB
D tsrR t BUtçÁo

carta n" jú | notS-DC

cEB DtSTRtBUtÇÃO S.A.
Setor de lndústria e Abastecimento - SlA, Área de Serviços Públicos, lote "C"

rerefones (61) 3465-e602 3Í#9?K, ill3;:|àã;fl Fac-símire (61) 3465-e024
I nternet: http:/www.ceb.com.br

Brasília, f -i.de fevereiro de 2018.

A Sua Senhoria
ANDRE LUIZ DA SILVA MOURA
Diretor Técnico
Ecotech Ambiental Consultoria
CEP: 71.215-902
Brasília - DF

Assunto. Projeto de parcelamento de solo urbano. Condomínio Vila Célia -
Sobradinho - DF.

Referência: Carta no 20112017 - Ecotech Ambiental, de 0111112017.

Senhor Diretor,

Em resposta à carta acima referenciada, informamos a Vossa Senhoria

que a CEB Distribuição S/A poderá fornecer energia elétrica ao empreendimento em

questão, desde que sejam atendidas as condições de fornecimento, as quais serão

definidas por meio de estudo técnico que será elaborado após a formalização do

pedido, por parte do interessado.

Nesta ocasião, deverá ser fornecido o memorial descritivo, contendo: a

destinação, as atividades, o potencial de ocupação da unidade, o cronograma de

implantação e demais informaçôes básicas listadas no Art. 27 da REN n.o 4l4t2O1O -
ANEEL. outras informações poderão ser solicitadas, conforme o caso.

O estudo técnico avaliará a capacidade de atendimento da rede existente

e poderá indicar a necessidade de expansão e reforços do sistema de distribuição para

viabilizar a sua conexão ao empreendimento, bem como a necessidade de se

disponibilizar área interna ao empreendimento, para instalação de equipamentos do

serviço de distribuição de energia elétrica.

Apos isso, serão elaborados os projetos e orçamentos da obra de

conexão, cujas responsabilidades pelos custos estão definidas na regulamentação

vigente. Sendo que, de acordo com o Art. 37 da REN n.o 414t2010 - ANEEL, o

interessado poderá optar pela execução direta das obras. Havendo esta opção, tais
projetos deverão ser previamente apresentados e aprovados pela Distribuidora.

{
r63.18



CEB
DtsTRtBU'çÃO

cEB DISTRTBUIÇÃO S.A.
Setor de lndústria e Abastecimento - SlA, Área de Serviços Públicos, lote "C"

7 1215-902 - Brasília - DF
Telefones (61) 3465-9602, 3465-9603, 3465-9604 - Fac-simite (61) 3465-9024

I nternet: http:/www.ceb.com.br

Para o início das obras, o local em questão deverá estar devidamente

licenciado pelos órgãos ambientais, sendo a obtenção das licenças de

responsabilidade do empreendedor.

Destacamos a necessidade do atendimento às distâncias mínimas de

segurança entre edificações e redes eletricas (nos casos das redes de 15 kV esse

afastamento deve ser de no mínimo 1,5 metros, a contar do último condutor da rede) e,

ainda, a observância de espaços suficientes que permitam a implantação das redes,

em obediência a Lei de Acessibilidade.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outros

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

WAGNER O GOMES
Diretor

163.18
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Raidan Paiva Amorim

Assunto:
Anexos:

ENC: RESIDENCIAL VILA CÉLIA - CELG - CONSUITA INtErfErêNCiA
296_VIAB I L_NOVACAP. pdf

De: Luciana Coelho Miranda Leite Imailto:lucíana.cm@cels.com.brl
Enviada em: quarta-f eira, 23 de março de 2016 11:31
Para: And ré Lu iz < andre. moura@ecotechambíental.com.br>
Cc: Emerson da Paz Moreira <emersqn.pm@celg.Com.br>
Assunto: RES: RESIDENCTAL vtLA cÉLlA - CELG - consulta tnterferêncÍa

Prezado André:

conforme imagem anexa, o empreendimento será localízado entre ás estrutura s 2g e 2g da LT 13g kv {Brasí}ía
Norte - Tocantis) - Ramal sobradinho. Esta LT possui uma faixa de segurança de 16 metros de largura,sendo g '

metros para cada lado do eixo da LT.

Projetos de parcelamento de solo localizados no entorno das linhas de transmissão de prapriedade da CELG D,
deverão obedecer as premissas da Especificação Técníca LTP 441.039 - Especifícação Técníca para timitação do uso
da faixa de lÍnhas de subtransmissão e transmíssão da CELGpAR - 6g,t3g e 23ú ki - ítem z (Em anexo).

Para emissão de Parecer Técnico da cELG D em relação a interferência do parcelamento do solo com a Linha.de
Transmíssão, deverão ser encaminhados formalmente pãra o Departamento de Engenharía de Línhas de AIta Tensão
desta concessionária, aos cuidados do Engo Emerson da Paz Moreirã, a document.fão .onrt.nte do ítem 7.4 da
Especificaçâo Especificação Técnica LTp AA1.039.

Salientamos ainda que em decorrência de vários problemas enfrentados em relação a utílízação indevída das faíxas
das linhas de transmissão, esta concessionária, como responsável pela segurança operacional de seu sístema de
subtransmissão , está notificando extrajudicialmente e judicíalmente, todos os projetos de empreendimentos que
não tenham sido submetidos a sua aprovação, ou que não tenham sido cumpridos os procedimentos estipulados em
normãs, apurando as responsabilidades, de acordo com a legislação vigente, no caso de vir a sofrer quaisguer danos.

Atenciosamente.

Luciana Coelho Miranda Leíte
Ássrsfente d e A pe ra çõe s
Departomer",to de Engenharia de Linhas de Alta Tensõo (DT-DIEL)
CELG Distribuição
T e I efo ne/Ce lu I a r/ F o x : (G2 ) j 24 j-2 04L/94 1 6-9 ffiAfi 2 43 - 2 SAs
Endereço: Rua 2. Qd A-jZ. Edifício Eletra, Sato 4A4-ü. Jurdim Goiús.
Goiâ nia-G O. CE P : 748A5-fi}
I u ci a n a. cm @ ce I a. com. h r
dtsel@celo.com.hr

De: André Luiz [ ,.. : , ,,:.,.-, :.-.,...,,..:,,, ,,,:-]
Enviada em: segunda-feira, 21 de março de 2016 15:07
Para: Luciana Coelho Miranda Leite
Assunto: RESIDENCIAL. VILA CÉlln - CELG - consulta Inter-ferência

Boa tarde, Luciana.

A ÁGUA BRANCA EMPREENDIMENTOS lMOBlL|ÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a
forma de sociedade empresarial limitada, inscrita no GNPJ 12.61s.707/0001-91, com sede na Rua Grão pará, ne 466,
bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP.: 30.150-340, neste ato representado pelo Engenheiro Florestal
Raidan Paiva Amorim, CREA-DF 1,4.61-o-D, com base no Termo de Referência -TR enviado ao Instituto do Mqio

1



Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal- Brasília Ambiental (IBRAM/DF) para elaboração do Relatório
de lmpacto de Vizinhança - RlVl, vem, por meio desta:

Solicitar manifestação quanto a existência de interferências do parcelamento de solo em questão
com redes de energia elétrica existentes ou projetadas nos arredores da área citada, assim como a
disponibilização de plantas de cadastro referentes às redes de energia elétrica, ímplantadas ou
previstas, e as respectivas faixas de seryidão, na área indicada no croqui anexo;

Para auxiliar o pronunciamento desta sociedade de economia mista, encaminha-se, anexo, em versão digital:
i) 01 (um) arquivo da Planta SlCADIll, em escala 1:10.000, com a localização do empreendimento;
ii) 01 (um) arquivo com a carta imagem da área do empreendimento.

Atenciosamente,

www.ecotechambiental.com.br

t'l SICAD: Sistema Cartográfico do Distrito Federal.

ffi,
t . li1.c.i:l :(!lllii. i\'.{titr.ii1 1.1,
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria Adjunta

Ofício SEI-GDF n.º 10/2018 - SLU/PRESI/DIRAD Brasília-DF, 13 de março de 2018

 

Senhor Diretor,

 

Em atenção à Carta nº 202.2017 - Ecotech Ambiental, datada de 01 de novembro de
2017 (6037091), a qual solicita consulta desta Autarquia acerca da capacidade de atendimento
referente ao parcelamento de solo urbano, denominado Condomínio Vila Célia, na Região
Administra va de Sobradinho - RA V, encaminhamos as informações técnicas requeridas mediante
o Despacho SLU/PRESI/DITEC (6013036).

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, por
meio dos  telefones 3213-0172 e 3213-0174.

 

Atenciosamente,

 

SILVANO SILVÉRIO DA COSTA

Diretor-Adjunto

 

 

Ao Senhor

Engº ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA

Diretor Técnico

Ecotech Ambiental Consultoria

Brasília/DF

 

Documento assinado eletronicamente por SILVANO SILVÉRIO DA COSTA - Matr.0268780-1,
Diretor(a) Adjunto, em 13/03/2018, às 14:38, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 6037907 código CRC= E1DFDA37.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 08, Edifício Shopping Venâncio, 6º Andar - Bairro Setor Comercial Sul - CEP 70333-900 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria Técnica

Despacho SEI-GDF  SLU/PRESI/DITEC Brasília-DF, 12 de março de 2018

Senhora Chefe da Secretaria Executiva,

 

Em complementação ao despacho da DILUR, em atenção ao pedido de esclarecimento
encaminhado pela CARTA Nº 202.2017 - Ecotech Ambiental, quanto a Capacidade de atendimento ao
empreendimento de parcelamento de solo, localizada na Região Administra va de Sobradinho - RA V -
DF, temos a elencar as seguintes informações que visam contribuir com o solicitante na ocasião da
elaboração dos projetos específicos.

Por se tratar de projeto de Regularização a coleta e transporte dos resíduos sólidos
urbano, (lixo) gerados nas edificações do Sistema, deverá se limitar a que favoreça a realização
con nua das coletas domiciliares e sele va em vias e logradouros públicos (sistema viário
pavimentado e nas dimensões adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões compactadores
(15 a 21 m3) e observando as normativas existentes.

Não será permi da a locação/ instalação de contêineres e outros recipientes de
armazenamento provisório de resíduos em vias e logradouros públicos, portanto, o projeto urbanís co
e paisagís co não deverá contemplar áreas específicas de armazenamento de resíduos nesses locais.
Esta temá ca será regulamentada em breve por lei específica. Toda a gestão de resíduos deverá ser
realizada no âmbito de cada estabelecimento, observados os disposi vos do Código de Edificações do
DF (Lei n.º 2.105, de 08 de outubro de 1998).

Ressaltando: os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverá ser armazenado dentro dos
estabelecimentos geradores e re rado nos dias e horários estabelecidos para cada po de coleta, ou
seja, cabe ao gerador a responsabilidade pela separação e armazenamento provisório do lixo gerado
no âmbito do seu estabelecimento, cabendo a este o planejamento para tal.

O SLU fornece orientação mínima sobre o po de cestos coletores
(lixeira/container/recipientes) de resíduos em calçadas e passeios públicos, sempre em consonância
com os padrões a serem adotados no DF.

Outros pos de coleta poderão estar sendo destacadas para os locais em análise, tais
como: coleta de resíduos dos serviços de saúde, coleta de entulho (CONAMA n° 307/2002), coletas em
grandes fontes geradoras, etc., porém essas coletas não estão no escopo dos serviços oferecidos pelo
SLU e são de responsabilidade do gerador de resíduos (Lei dos Crimes Ambientais).

Deve-se levar em consideração que pela Cons tuição Federal e Lei n0. 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, cabe ao Distrito Federal promover e realizar com eficiência e eficácia a limpeza
urbana e o manejo de resíduos sólidos em seu conjunto de a vidades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e des no final do RESÍDUO DOMICILIAR
URBANO e do resíduo originário da varrição e limpeza corre va de vias e logradouros públicos em
todo o território do Distrito Federal, portanto, novas áreas urbanizadas já estão incluídas neste
escopo.

O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do DF (PDRSU), regulamentado pelo Decreto nº
29.399, de 14 de agosto de 2008, orienta ações integradas de gestão de resíduos para os próximos 30



anos no DF, seus inves mentos e as polí cas públicas a serem adotadas, principalmente em relação
ao tratamento e ao des no final do resíduo coletado no DF,  atualmente cerca de 2.500 toneladas/dia
de resíduo domiciliar/comercial são coletadas pelas empresas terceirizadas pelo SLU (O PDRSU está
disponível nesta DITEC para cópia em meio magnético – PEN-DRIVE, CD ou DVD).

A lei nº 5.610 de 16 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade dos
grandes geradores de resíduos sólidos disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos
e não inertes produzidos por grandes geradores sendo regulamentada pelo decreto 37.568 de 2016 de
24 de agosto de 2016, e alterada pelo decreto nº 38.021 de 21 de fevereiro de 2017, determina que o
gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas
em estabelecimento de uso não residencial e que cumula vamente tenham natureza ou composição
similar àquelas dos resíduos domiciliares e volume diário, por unidade autônoma, limitado a 120 litros
de resíduos sólidos diferenciados.

Informamos que o SLU possui instalações de manejo dos resíduos sólidos no Núcleo de
Limpeza Urbana de Sobradinho/DF, localizado na Área Especial para Indústria nº 03 Lotes 04 a 06,
atendendo a Região Administrativas de Sobradinho.

Já está em operação o Aterro Sanitário de Brasília – ASB, localizado na ADE Samambaia
as margens da DF 180, Samambaia/DF.

O SLU está realizando estudos em parceria com as Administrações Regionais para

implantação de PAPA ENTULHO para recebimento de até 1m3 de resíduos da construção civil em
diversas localidades do DF, temos em operação PAPA ENTULHO, em CEILÂNDIA,
TAGUATINGA,BRAZLÂNDIA,GAMA e no GUARÁ.

Por fim, o SLU possui a obrigação de cobrir toda a nova região do DF com coleta
domiciliar e coleta sele va, e a estrutura técnica, sica e os custos unitários dos serviços e todo
monitoramentos, são atribuições desta Autarquia (Decreto nº. 27.898, de 23-ABR-2007).

 

   

Atenciosamente,

 

PAULO CELSO DOS REIS GOMES 

DIRETOR TÉCNICO

DITEC/SLU

Documento assinado eletronicamente por PAULO CELSO DOS REIS GOMES - Matr.0268793-3,
Diretor(a) Técnico(a), em 12/03/2018, às 17:16, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16
de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 6013036 código CRC= 2A193201.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  08, Edi fício Shopping Venâncio, 6º Andar - Ba i rro Setor Comercia l  Sul  - CEP 70333-900 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria Adjunta

Ofício SEI-GDF n.º 12/2018 - SLU/PRESI/DIRAD Brasília-DF, 13 de março de 2018

 

Senhor Diretor,

 

Em atenção a Carta nº 203.2017-Ecotech Ambiental (6057908), a qual solicita consulta
a esta Autarquia quanto a capacidade de atendimento do serviço público de coleta de resíduos sólidos
e limpeza urbana, em vista do empreendimento de parcelamento de solo, localizado na Região
Administra va de Sobradinho - RA V, encaminhamos as informações da área operacional e técnica do
Serviço de Limpeza Urbana, por meio do Despacho SLU/PRESI/DILUR (5671280) e Despacho
SLU/PRESI/DITEC (6057908). 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários
por meio dos telefones 3213-0168 e 3213-0172.

 

Atenciosamente,

 

SILVANO SILVÉRIO DA COSTA

Diretor-Adjunto

 

 

Ao Senhor

Engº ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA

Diretor Técnico

Ecotech Ambiental

Brasília/DF

 

Documento assinado eletronicamente por SILVANO SILVÉRIO DA COSTA - Matr.0268780-1,
Diretor(a) Adjunto, em 19/03/2018, às 19:51, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 6058270 código CRC= 6B65C58D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria de Limpeza Urbana

Despacho SEI-GDF  SLU/PRESI/DILUR Brasília-DF, 01 de março de 2018

 

Referência: Carta nº 203/2017-ECOTECH AMBIENTAL

Assunto: Consulta sobre a capacidade de atendimento do serviço público de coleta de resíduos sólidos
e limpeza urbana para as populações, fixa e flutuante, previstas para o parcelamento de solo urbano
denominado Condomínio Vila Célia.

 

     À DITEC após encaminhe-se á DIGER,

 

     No que tange a esta DILUR, esclarecemos que:

 

     De acordo com a Lei Federal n° 12.305/10 e Lei distrital n° 5.610/16, o SLU encontra-
se responsável a coletar resíduos sólidos domiciliares, resíduos não perigosos e não inertes que sejam
produzidos por pessoas sicas ou jurídicas em estabelecimentos de uso não residencial em
quantidade não superior a 120 (cento e vinte) litros por dia, por unidade autônoma.

     Ainda de acordo com a Lei Distrital n° 5.610/16, Art.5°, §1°, e com o Decreto n°
37.568/2016 e Decreto n° 38.021/2017, fica estabelecido que os grandes geradores, isto é, os
empreendimentos cuja geração de resíduos sólidos domiciliares, resíduos não perigosos e não inertes
seja acima de 120 (cento e vinte) litros por dia, devem assumir a responsabilidade de gestão e
gerenciamento dos resíduos sólidos que são por eles gerados. Ressalta-se que a disposição destes
resíduos poderá ser efetuada, mediante pagamento, conforme preço público estabelecido pela ADASA
na Resolução ADASA n° 14/2016, no Aterro Sanitário de Brasília.

   O SLU realiza atualmente nas proximidades do parcelamento do solo urbano
Condomínio Vila Célia, localizado na Fazenda Paranoazinho, na Região Administra va de
Sobradinho, coleta comum dos resíduos domiciliares e comerciais. Por essa razão pode-se afirmar
que não haverá impacto significa vo quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta,
transporte, tratamento e des nação final dos resíduos domiciliares gerados, uma vez que o SLU
encontra-se equipado e preparado para executar a coleta na área de ocupação prevista, desde que o
volume dos resíduos categorizados como domiciliares esteja dentro do limite citado no Item 1 deste
documento

    O gerador deverá providenciar por meios próprios os recipientes necessários para o
acondicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta, observando as caracterís cas dos
resíduos e seus quan ta vos, quando o resíduo em questão se enquadrar na Classe II A, este poderá
ser armazenado em contêineres e/ou tambores, e em tanques, desde que acondicionado em sacos
plás cos, de acordo com a ABNT NBR 11174:1990, a classificação dos sacos plás cos u lizados para
o acondicionamento dos resíduos domiciliares deverá estar de acordo com a NBR 9191:2008.

 

 



Márcia Nayane Rocha Santana

Diretora de Limpeza Urbana

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA NAYANE ROCHA SANTANA - Matr.0271020-
X, Diretor(a) de Limpeza Urbana, em 01/03/2018, às 14:15, conforme art. 6º, do Decreto n°
36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 5671280 código CRC= DB22FACC.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  08, Edi fício Shopping Venâncio, 6º Andar - Ba i rro Setor Comercia l  Sul  - CEP 70333-900 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Diretoria Técnica

Despacho SEI-GDF  SLU/PRESI/DITEC Brasília-DF, 13 de março de 2018

Senhora Chefe da Secretaria Executiva,

 

Em complementação ao despacho da DILUR, em atenção ao pedido de esclarecimento
encaminhado pela CARTA Nº 203.2017 - Ecotech Ambiental, quanto a Capacidade de atendimento ao
empreendimento de parcelamento de solo, localizada na Região Administra va de Sobradinho - RA V,
temos a elencar as seguintes informações que visam contribuir com o solicitante na ocasião da
elaboração dos projetos específicos.

Por se tratar de projeto de Regularização a coleta e transporte dos resíduos sólidos
urbano, (lixo) gerados nas edificações do Sistema, deverá se limitar a que favoreça a realização
con nua das coletas domiciliares e sele va em vias e logradouros públicos (sistema viário
pavimentado e nas dimensões adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões compactadores
(15 a 21 m3) e observando as normativas existentes.

Não será permi da a locação/ instalação de contêineres e outros recipientes de
armazenamento provisório de resíduos em vias e logradouros públicos, portanto, o projeto urbanís co
e paisagís co não deverá contemplar áreas específicas de armazenamento de resíduos nesses
locais. Toda a gestão de resíduos deverá ser realizada no âmbito de cada estabelecimento,
observados os dispositivos do Código de Edificações do DF (Lei n.º 2.105, de 08 de outubro de 1998).

Ressaltando: os resíduos sólidos domiciliares (lixo) deverá ser armazenado dentro dos
estabelecimentos geradores e re rado nos dias e horários estabelecidos para cada po de coleta, ou
seja, cabe ao gerador a responsabilidade pela separação e armazenamento provisório do lixo gerado
no âmbito do seu estabelecimento, cabendo a este o planejamento para tal.

O SLU fornece orientação mínima sobre o po de cestos coletores
(lixeira/container/recipientes) de resíduos em calçadas e passeios públicos, sempre em consonância
com os padrões a serem adotados no DF.

Outros pos de coleta poderão estar sendo destacadas para os locais em análise, tais
como: coleta de resíduos dos serviços de saúde, coleta de entulho (CONAMA n° 307/2002), coletas em
grandes fontes geradoras, etc., porém essas coletas não estão no escopo dos serviços oferecidos pelo
SLU e são de responsabilidade do gerador de resíduos (Lei dos Crimes Ambientais).

Deve-se levar em consideração que pela Cons tuição Federal e Lei n0. 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, cabe ao Distrito Federal promover e realizar com eficiência e eficácia a limpeza
urbana e o manejo de resíduos sólidos em seu conjunto de a vidades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e des no final do RESÍDUO DOMICILIAR
URBANO e do resíduo originário da varrição e limpeza corre va de vias e logradouros públicos em
todo o território do Distrito Federal, portanto, novas áreas urbanizadas já estão incluídas neste
escopo.

O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do DF (PDRSU), regulamentado pelo Decreto nº
29.399, de 14 de agosto de 2008, orienta ações integradas de gestão de resíduos para os próximos 30
anos no DF, seus inves mentos e as polí cas públicas a serem adotadas, principalmente em relação



ao tratamento e ao des no final do resíduo coletado no DF,  atualmente cerca de 2.500 toneladas/dia
de resíduo domiciliar/comercial são coletadas pelas empresas terceirizadas pelo SLU (O PDRSU está
disponível nesta DITEC para cópia em meio magnético – PEN-DRIVE, CD ou DVD).

A lei nº 5.610 de 16 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade dos
grandes geradores de resíduos sólidos disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos
e não inertes produzidos por grandes geradores sendo regulamentada pelo decreto 37.568 de 2016 de
24 de agosto de 2016, e alterada pelo decreto nº 38.021 de 21 de fevereiro de 2017, determina que o
gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas
em estabelecimento de uso não residencial e que cumula vamente tenham natureza ou composição
similar àquelas dos resíduos domiciliares e volume diário, por unidade autônoma, limitado a 120 litros
de resíduos sólidos diferenciados.

Informamos que o SLU possui instalações de manejo dos resíduos sólidos no Núcleo de
Limpeza Urbana de Sobradinho/DF, localizado na Área Especial para Indústria nº 03 Lotes 04 a 06,
atendendo a Região Administrativas de Sobradinho.

Já está em operação o Aterro Sanitário de Brasília – ASB, localizado na ADE Samambaia
as margens da DF 180, Samambaia/DF.

O SLU está realizando estudos em parceria com as Administrações Regionais para

implantação de PAPA ENTULHO para recebimento de até 1m3 de resíduos da construção civil em
diversas localidades do DF, temos em operação PAPA ENTULHO, em CEILÂNDIA,
TAGUATINGA,BRAZLÂNDIA,GAMA e no GUARÁ.

Por fim, o SLU possui a obrigação de cobrir toda a nova região do DF com coleta
domiciliar e coleta sele va, e a estrutura técnica, sica e os custos unitários dos serviços e todo
monitoramentos, são atribuições desta Autarquia (Decreto nº. 27.898, de 23-ABR-2007).

 

   

Atenciosamente,

 

PAULO CELSO DOS REIS GOMES 

DIRETOR TÉCNICO

DITEC/SLU

Documento assinado eletronicamente por PAULO CELSO DOS REIS GOMES - Matr.0268793-3,
Diretor(a) Técnico(a), em 13/03/2018, às 11:16, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16
de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 6034258 código CRC= B8416F1E.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  08, Edi fício Shopping Venâncio, 6º Andar - Ba i rro Setor Comercia l  Sul  - CEP 70333-900 - DF

00094-00006687/2018-96 Doc. SEI/GDF 6034258
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria-Geral

Diretoria Técnica

Ofício SEI-GDF n.s 251./2017 - DFTRANS/DG/DTE Brasília-DF, 2L de novembro de 2017

Senhor Diretor,

Diante da delegação de competência estabeiecida na lnstruçã o ne 254, de !7 de dezembro
de 2015, publicada no DODF ne 242, de 18/L2/2015, reportamo-nos a Carta ne 204/20L7 - Ecotech

Ambiental, na qual solicita manifestação sobre a capacidade de atendimento do Sisterna de Transporte
Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, nos arredores da área do Condomínio Vila Célia; que será
implantãdo em Sobradinho-DF. Soliçita também o envio da relação das linhas de ônibus que atendem a

área do empreendimento.

Sobre as linhas, temos a informar que 61 linhas de ônibus do Distrito Federal, passam bem
próximo ao empreendirnento; às margens da BR-020. Segue abaixo a relação das linhas:

LINHA DENOMINAÇÃO

1 ).640 Planaltina / W3 Norte - Sul
502.1 Planaltina ('Buritis III - Jardim Roriz) / Eixo Norte - Sul - Estação Asa Sul)

516.2 {rapoangas - Estância / Eixo Norte - Sul

+ 530.1 xpresso Planaltina (PAPE - Jardim Roriz) / Rodoviária do Plano Piloto
524.1 Planaltina / Buritis IV / Esplanada (Eixo Norle)/ Catedral

f 516.s Arapoangas (Avenida Independência) / Eixo Norte - Sul

).512 Sobradinho / W3 Norte e Sul

).64t Planaltina - PAPE - Jardim Roriz / W3 Norte - Sul
) 1.513 Sobradinho (Qd. 18) / W3 Norte - Sul
1C 516.4 Buritis IV-Arapoangas (Av.IndependA'ncia)/ Eixo Norte- Sul
11 500.6 Planaltina I Palácto do Buriti - SIG
Í2 1.503 Sobradinho Q. 18 / SAAN / SIA / SGCV / TAS

13 ).642 stâncias / W3 Norte - Sul / EAS
I4 543.r Arapoangas (Estância - Galeria) / Rodoviária do Plano Pilotg)
15 548.1 Proposta - Arapoangas / Sudoeste

t( J.648 Vale do Amanhecer - Estâncias / Sudoeste (SIG)

1 504:3 Vale do Amanhecer (Avenida Independência) / SAAN / SIA / SGCV / TAS

18 ).643 Arapoangas / W3 Norte - Sul - EAS
t9 50s.1 Planaltina (Buriti ilD lL2 Norte - Sul (Esplanada) / TAS

ZC ).521 Sobradinho / L2 Norte - Sul (UnB - Esplanada)

ZI ).s26 [,Jova Colina de Sobradinho / W3 Norte - Sul

.Z ).527 Nova Colina / Sobradinho (Qd.18) / Cruzeiro (EPIA - Eixo Monumental - SIG.

501.1 Sobradinho / Galeria dos Estados / Esplanada (Eixo Norle)
z4 J62.3 Sobrad nho I / Balão Grande Coloado / Condomínio RK
z5 512.1 Sobradinho / W3 Norte - Sul

26 640.t BR-020 / Eixo Norte - Sul (EAS) / TAS

27 0.501 Sobrad nho / Plano Piloto (Eixo Norle - Sul)

28 0.602 Planalt na (Buritis) / Plano Piloto (Eixo Norte - Sul)



.s 15 radinho / N.R. Lago Oeste Basevi LTDA
1 1.511 Sobradinho lParanoâ (Via Torre Dieital)

).525 Nova Colina de Sobradinho i Eixo Norte - Sul

fJ t.509 Sobradinho (Qd. i8) / Plano Piloto (EAS)

)4 3.605 Planal na lL2 Norte - Sul(UnB) / EAS
l5 J.604 Planal na (Buriti ru) / SAAN / SIA / TAS
\( 3.601 Planal na Tradicional / Eixo Norte - Sul (EAS)

)7 J.6ll Vale do Amanhecer / Eixo Norte - Sul
1a 500.2 Planaltina (DF - 130) / Eixo Norte - Sul - EAS

l9 511.1 Sobradinho I P aranoá ('[orre Digital)
An 500.4 Estância / Eixo Norte - Sul (EAS)
11 504.1 Planaltina (DF - 128) I SAAN / SIA / SGCV / TAS

12 ).616 Arapoangas / Eixo Norte - Sul (EAS)
13 3.631 Planaltina (Sobradiho) / Eixo Norte - Sul - EAS

504.2 Arapoangas / Estâncias / SAAN / SIA / SGCV / TAS
45 500.5 Planaltina (Estância) / Eixo Norte - Sul - EAS

500.3 Arapoangas (Estâncias I - V) / Eixo Norte - Sul/ EAS
+1 503.1 Planaltina (Jardim Roriz) / Clube do Congresso (Sobradinho)

18 630.2 Expresso Planaltina (Tradicional) / Rodoviária do Plano Piloto
19 501.7 Sobradinho I (Qd 18) Eixo Norle-Su[ Terminal Asa Sul
§0 616.6 Arapoangas - Estâncias (I - V) / L2 Norte - Sul (Esplanada)

51 616.3 Arapoangas - 21 Condomínios Estâncias / Eixo Norte - Sul

>2 0.620 Planal na (Eixo Norte) / Rodoviária do Plano Piloto
53 642.1 Planal na / Estância I a IV / W3 Norte - Sul/ EAS
54 0.622 IFB Planaltina / EAS
55 0.627 Mestre D'Armas / Eixo Norte - Sul - EAS
56 062.5 Sobradinho I / Grande Colorado (DF . 425) lCondomínio RK
57 617.2 Vale do Amanhecer / W3 Norle-Sul/ TAS
§R 501.2 Sobrad nho (Condomínio RK - ANP) / EAS (Eixo Nor-te - Sul)
§q 0.600 Planal na / Eixo Norle Sul(EAS)

c.603 Planal na (Arapoangas) / Clube do Congresso (Sobradinho)

6r J.624 Planal na / Esplanada (Eixo Norte) I Catedral

Em relação à capacidade de atendimento, informamos que a programação é feita de
acordo com a demanda. Portanto, sempre que é verificado um aumento representaüvo da demanda em
uma determir:ada região, seja pelo crescimento populacional, na ocasião de eventos sazonais ou, como
no caso em questão, pela criação de um novo pólo atrator de viagens, é realizado estudo para adequar a
oferta de linhas/viagens, de forma a atender a contento toda a população.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos esta DFTrans à disposição para

maiores esclarecimentos ou informações adicionais.

Atenciosamente,

, 
MARCIO ANTONIO RICARDO DE JESUS

Diretor Técnico

Ao Senhor



ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA

Diretor Tecnico - Ecotech Ambiental

CLSW 102, Bloco A, Loja 0L, Subsolo, Ed. Saint James - Sudoeste-DF.

CEP:70.670-511

Tel: 3341-3 969 I g8tt1-3400

Documento assinado eletronicamente por MARCIO ANTONIO RICARDO DE JESUS - Matr.
268533-7, Diretor(a) Técnica, em 26ltt/20t7, às 22:L7, conforme art. 6e, do Decreto n" 36.756,

de 16 de Setembro de 20L5, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ns 180, qulnta-feira,

17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no sitel
hüp://sei.df. gov. b r/sei/controlador externo. ph p?

acao=docu mento_coriferi r&i d_orgao_acesso_extern o=0
verificador= 3466049 código CRC= F259A0D9.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAIN . Estação Rodoferro.viária Sobreloj. o', tt;otj];;"0;","r Ureas lsoladas Norle - CEP 70631-soo - DF

00098-000s70 60 / 2017 -18 Doc. SEI/GDF 3466049
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DNIT SEDE
ASSAD

Setor de Autarquias Nofie I Quadra 3 | Lote A
Ed. Núcleo dos Transporles I CEP 70040-902

Brasília/DF lTelefone: 61 3315 4000

Ofício n' 98912018/ASSAD/GAB - DG/DNIT SEDE-DNIT

Brasília,4)F, 11 de janeiro de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor
André Luiz da Silva Moura
Diretor Técnico
Ecotech Ambiental Consultoria
CLSW 102- Bloco A- Subsolo- Salas 01/03
CEP: 10610-511 - Brasília/DF

Assunto: Consulta acerca da interferência do parcelamento de solo urbano denominado Condomínio
Vila Célia sobre dispositivos de drenagem pluvial da BR-020.

Referência: Processo n" 50600.5 14613 12017 -95.

Senhor Diretor,

1. Cumprimentando-o cordialmente, repofio-me, de ordem do Senhor Diretor-Geral, à Cana
n" 206.2017- Ecotech Ambientai, de 0l'/1112017, por meio da qual Vossa Senhoria encaminha consulta
relativa à interferência do parcelamento de solo urbano no Condomínio Vila Célia. localizado em
Sobradinho/DF, nas proximidades da BR-O201DF, sobre os dispositivos de drenagem pluvial da via.

2. A esse respeito, encaminho o Memoran<lo n' 141612018/DPP/DNIT SEDE, da Diretoria de
Planejamento e Pesquisa deste Departamento, com esclarecimentos detalhados relativos aos dispositivos
do sistema de drenagem pluvial da BR-020, ao sistema viário do local e às faixas de domínio. bem como
quanto à situação do sistema viário sob a jurisdição do DNIT.

3. No ensejo, coloco-me à disposição para o fomecimento de informações adicionais que
julgue perlinentes.

Anexos: I - Memorando 1416(SEI n" 0320209).
II - Memorando 34336 (SEI n" 0339321).
Ill-Memorando 32840 (SEi n" 0320209).
IV - Despacho CGDR (SEi n" 0420629).

Atenciosamente,

Flávio Bazzano Franco
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por Flávio Bazzano Franco, Chefe de Gabinete, em
t2/01,12015, às 17 A2, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e, § 1s, do
Decreto ne 8.539. de 8 de outubro de 201-5.

http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=499978&infra sistema.-. 112
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ffitrH A autenücidade deste documento pode ser conferida no site

I}&Htffi { http ://sei.d n it.eov. b r/sei/co ntrol ador externo. p h p?

ffiffi acao=documento-conferir&id-orÊao acesso externo=0, informando o código verificador 0448363 e

iíffiH# o código cRC co13ss8A'

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo ns 50600.51461,312017-95 SEI ns 0448363

http://sei.dnit.gov.brisei/controlador.php?acao=documento imprimir web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=499978&infra sistema



15t01t2018 SEI/DNIT - 0438082 - Memorando

k
DNIT SEDE

DPP

MemoraÍrd o íf 741 61 20 1 S/DPP/DMT SEDE

Ao(A) Sr(a). Assessoria Administrativa da Diretoria Geral

Assunto: Interferência do parcelamento de solo urbano denominado Condomínio ViIa Célia, em
Sobradinho-DF - BR-020.

l. Trata o presente de solicitação da Empresa Ecotech-Tecnologia Ambientai e Consultoria
LTDA, encaminhada, à essa Diretoria-Geral, por intermédio das Cartas no 20512017 (anexo ao
Processo 50600.51459112017-31 - no 0262638) e no 20612017 (0262992), as quais informam
que, pretende-se implantar o parcelamento de solo urbano Condomínio Vila Célia, em Sobradinho-DF,
com previsão para se construir 9ll unidades habitacionais, perfazendo a população fixa de 3.028
habitantes e população flutuante de 2.878 habitantes, adotando como base o Termo de Referência - TR
emitido pelo Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasilia Ambiental
- IBRAM para elaboração do Relatório de Impácto de Vizinhança - RIVI.

2. Desta forma, foi solicitado informações quanto à existência de interferências do
empreendimento em tela: "com dispositivos do sistema de drenagem pluvial da rodovia BR-020, existente
e/ou projetado, assim conto informações coruelatas na respectiva faixa de servidão; com sistema viário
existente e/ott projetado, sob a jurisdição deste DlrlIT, assim como inJbrmações das respectivas Jàixas de
domínio; e com sistema viário sob a jttrisdição deste DNIT, quanío às alterações que devertio ser
realizadas, s e necess(trio ".

3. Sendo assim. por meio do Memorando-Circular no |27||2}|7IASSESSORIA,DPP/DNIT
SEDE (0282117) solicitamos análise e manifestação das Coordenações-Gerais de Desenvolvimento de
Projetos, Planejamento e Programação de Investimentos e Desapropriação e Reassentamento.

4. A Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos apresenta manifestação, por
intermédio do Memorando no 32840120\7/CGDESP/DPP/DNIT SEDE, (0320209), a saber:

Cortforme consta na mídia digitaL anexa à requisição da ernpresa responsavel pelo
empreendimento, o lote em questão é delimitado conforme a Figura l.

http://sei.dnit"gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4BBB62&infra_srstema. . . 113
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Figura I - Limite do lote do empreendimento.

Em relação aos projetos relativos à rodovia em questão, o mais recente que colsta no
Arquivo Técnico do DltlIT se trata do Projeto Executit,o de Engenharia da Duplicação da
Rodovia BR-020/DE no trecho compreendiclo entre o acesso à Planaltina (km 23,61 e a
divisct conl o Estado de Goiás (kn 57,6) e os projetos das Íravessias em desnível, nos km 2,

4,5 e 8,5 (Colorado a Sobradinho).

O referido projeto foi elaborado pela empresa BASITEC - Projetos e Construções Ltda.,
por meio de contrato firmado com o Departaruento de Estradas de Rodagem do Distrito
Federal (DER/DF), umavez qlte esse trecho darodovia.fbderal, por ser coincidente com o

da rodovia distrital, foi transferido aos cuidados deste. O.s volumes de projeto relacionados
no Arquivo Técnico do Dl'lIT relativos ao Projeto Exectúivo da Duplicação da BR-02)/DF
datom cle maio de 2003, aprovcrclos em 2007, por meio do portaria n" 670/07 - Processo no

5061 2.01 I 306/2003-1 2.

Isto posto, tendo em vista o tempo trcmscorrido entre o projeto aprovaclo e, considerando-
se qLte é de conhecimeruto público a atttação constailte do DER/DF na execução de obras
de melhoria de infraestruíura no trecho em tela, sugere-se qlte o referido orgão seja
consultado pctra sobre o assLmto.

Cumpre salientar, desde já, que apoligonal do lote, bem como a construção das ediJicações
que compõem o empreendimento, deve respeitar os limites da faixa cle domínio - que
constituem area de utilidade pública - e, aindo, o obrigatoriedade dct reservct de mois I5
metros para cada um dos lados da faixa de domínio - as chamadas iireas "non-
aedificandi", conforme instruído na Lei Federal n' 6.766/79.

Pora utilizctção desta áreo, seja poro aberttrra de acesso, ocupação aérea ou subterrânea,
ou mesmo pat'a manutençiio e consetvaÇão do revestintento vegetal, é preciso aÍender às

normas, decretos, atos reguladores. e ter a autorizaçiio da DIDOM - DENDF.

Importante Jrisar qLte a não obseryancia das recomendações supracitadas, implica na
rernoção da ocupação por meio do uso do "desforço incontinenti", ett conformidade com o

Art. 1.210 e selts parágrafos, do Codigo Civil Brasileiro - CC (Lei Federal n" 10.406/02).

A Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investrmentos, poÍ meio5.

do Memorando no 3463012017/CGPLAN/DPP/DNiT SEDE (0343915), apresenta as informações do Setor
de Geotecnologias Aplicadas (Memorando n'34336120171G8O/CGPLAN/DPP/DNIT - 0339321), o qual
informa qrte, "conforme obset-vado no Mapa Condomínio Vila Célia - BR-020/DF (0339312), o limites do
tnesmo encontram-se adjacentes à faixa de dornínio da BR-020/DF, e, a partir do observado, não
intersecta nenhum outro sistemaviário sob ajurisdição do DNIT".

6. A Coordenação-Geral de Desapropriação e Reassentamento, por meio do Despacho CGDR
(0420 629), apres enta o s se guintes esclarecimento s :

Os Projetos clue se encontram no arquivo tecnico do DIVIT são, o mais recente, do ano de
2003, e aponta em seu item 3.7 que o Projeto Geométrico para implantação das vias
morginais foi elaborado de forrna que estas pistas Jicasseru sempre clentro da /àixa de
domínio, o cpte evitou qtte houvesse cpmlquer tipo de desapropriação.

Desta feita, entendemos clue não houve Declaração de Utilidade Pública do referido para
este projeto de 2003, trecho coru base no exposto acima e tendo em vista não ter sido
localizada no Arquivos Técnicos da CGDESP. Em nova btrsca aos arquivos da CGDESP,
constatamos que a DUP mais recente constailte no Arcpivo Técnico da DPP e a do 67/64,
conforme arqttivo anexo no SEI n 0414310

Entendemos qtte, salvo melhor juízo, ct.fctixct de Dctmínio se monteve confornte o Projeto
anexo, datado de 2l de agosto de 1961, relativo areferida DUP. Neste documento consto
que afaira de domínio e simétrica de 40 metros püra cada lado.

A.liscalização da faixa de domínio em primeiro plano é de responsabilidade cla [Jnião, que
a materializa através das agências reguladoras e suas subsidiarias Ál{TT e D|'|IT. QLte por
sua vez gozam do poder de polícia e conceclem a utilização das faixas de dontínio a
concessionitrias ou órgcios conveniodos responsaveis pelo mantttençiio da rodovicL. A
operação, conservoção de rotina e emergencial clas instolações nas Jàiras de domínio são
de inteira resporrsabilidade (civil, rnoral, penctl e outras) da Permissionúria ou orgão
convenictclo.

http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id documento=488862&infra sistema... 213
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Sugerimos a evoluçiio do referido processo para os Unidades Locais responsaveis pela

fiscalização do trecho eru tela, para ruanifeslação cL respeito de inteferências com
dispositivos do sistema de drenagem pluvial da rodovia BR-020; com sistema viario sob a
jurisdiçào deste Dlr[IT, quanto às alterações clue deverão ser realizadas, se necessitrio; e a
respeito de possíveis alterações da faixa de domínio deste período descle o publicaçc\o cla

DUP de 1964 ate a presente data.

Concordamos com o posit'ionamento da CGDESP no clocumento SEI 0320209 que a
poligonal do lote, bem como a construção das edificações que compõem o empreendimento,
det,e respeitar os liruites da J'aixa de domínio - clLte constituent área de tttiliclade pública -
e, aincla, a obrigaÍoriedade da reserva cle mais I 5 metros para cada uru dos lados da faixa
de domínio - as chamaclas áreas "non-aediflcandi", conforme instruído na Lei Federal no

6.7 66/79

Em face das informações apresentadas, sugerimos orientar a Empresa Ecotech-Tecnologia
Ambiental e Consultoria LIDA, que consulte, também, o Departamento de Eskadas de Rodagem do
Distrito Federal (DER/DF), umavez que, o referido trecho foi transferido aos cuidados do mesmo.

Atenciosamente,

André Marlins de Araújo

Diretor de Planejamento e Pesquisa

Documentos I - Memorando n" 34630l20llICGPLAN,DPP,DNIT SEDE (0343915).
Relacionados: II - Memorando no 3463012017/CGPLAN/DPP/DNIT SEDE (0343915);

III - Despacho CGDR (0a20629);
IV - Memorando-Circular no 127 | 12017/ASSE,SSORIAIDPP,DNIT SEDE;
V - Despacho (DNIT) ASSAD 0261831
VI - Despacho (DNIT) ASSAD 0269209;

* ,i:
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Documento assinado eletronicamente por Andre Martins de Araújo, Diretor de Planejamento e

Pesquisa, em 1.1/01.12018, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e,

§ 1e, do Decreto ns 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenücidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.d n it. gov. brlsei /control ado r externo. ph p?

acao=documento_conferir&id orgao acesso externo=O, informando o código verificador 0438082 e

o código CRC 794547A5.

Referê ncia : P rocesso n s 50600. 5 146 1.3 / 2017 -95 SEI ne 0438082

http:i/sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impnmir_web&acao-origem=arvore_visualizar&id-documento=4BBB62&infra sistema...
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k
DESPACHO CGDR

Processo n" 50600.5 14613 12017 -95

A Diretoria de Planejamento e Pesquisa

1. Trata o presente de resposta ao Memorando Circular lto
L27L12}LT1ASSESSORIAIDPP,DNIT, por meio do qual foi solicitada manifestação a respeito do
parcelamento de solo urbano Condomínio Vila Célia,localizado em Sobradinho/DF, nas proximidades da
BR-O2O/DF.

2. Nos foi solicitado manifestação quanto à existência de interferências do empreendimento
em tela:

o Com dispositivos do sistema de drenagem pluvial da rodovia BR-020, existente e/ou projetado, assim como
informações coruelatas na respectivafaixa de servidão;

o Cont sistemaviário existente e/ou projetado, sob a jurisdição deste DNIT, assint como informações das
respectivas faixas de domínio;

o Com sistemaviário sob a jurisdição deste DI{IT, quanto às alterações que deverão ser realizadas, se
necessário.

3. Os Projetos que se encontram no arquivo técnico do DNIT são, o mais recente, do ano de
2003, e aponta em seu item 3.7 que o Projeto Geométrico para implantação das vias marginais foi elaborado
de forma que estas pistas Íicassem sempre dentro da faixa de domínio, o que evitou que houvesse qualquer
tipo de desapropriação.

4. Desta feita, entendemos que não houve Declaração de Utilidade Pública do referido para este
projeto de 2003, trecho com base no exposto acima e tendo em vista não ter sido localizada no Arquivos
Técnicos da CGDESP. Em nova busca aos arquivos da CGDESP, constatamos que a DUP mais recente
constante no Arquivo Técnico da DPP é a do 61164, conforrne arquivo anexo no SEI n 0414310

5. Entendemos que, salvo melhor juízo, a faixa de Domínio se manteve confonne o Projeto
anexo, datado de 21 de agosto de 1964, relativo à referida DUP. Neste documento consta que a faixa de

dominio é simétrica de 40 metros para cada lado.

6. A fiscalização da faixa de domínio em primeiro plano c dc responsabilidade da lJnião, que a
materiahza através das agências reguladoras e suas subsidiárias ANTT e DNIT. Que por sua vez gozam do
poder de polícia e concedem a r"rtilização das faixas de domínio a concessionárias or-r órgãos
conveniados responsáveis pela manutenção da rodovia. A operação, conservação de rotina e emergencial das
instalações nas faixas de domínio são de inteira responsabilidade (civil, moral, penal e outras) da
Permissionária ou órgão conveniado.

7. Sttgerünos a evoluçiÍo do refbrido proce,sso para os Llnidades Locais responsáveis pelct

Jiscalização do trecho ent tela, para manifestação a respeito de interferências cotn dispositivos do sistenta de
drenagem pbLvial da rodovia BR-020; corn sistema viario sob a.jurisdiçCio deste DIVIT, quünto às alterações

http:i/sei.dnit.gov.brisei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=469815&infra sistema... 112
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que deverão ser realizctdas,,se necessário; e a respeito de possíveis alterações dafaixct de domínio deste

período desde a publicação da DUP de 1964 até a presente data.

8" Concordamos com o posicionamento da CGDESP no docuruento SEI 0320209 rlue a poligonal
do lote, bem como a construçcio das edificações que compõenx o empreendimento, deve respeitar os limites
dafaixa de domínio - qLLe constituem área de utilidade ptiblica e, ainda, a obrigatoriedade da reserva cle

mais l5 metros para cada unt dos lados dafaira de domínio - as chamadas areas "non-aediJicandi",
conforme instruído na Lei Federol n' 6.766/79.

Sem mais, estamos à disposição para qualquer esclarecimento que virem a surgir.

Respeitosamente,

i*§iâ:,*
!:lf!a*i:r:3

Documento assinado eletronicamente por Michele Mitie Arake Fragoso, Coordenador-Geral de
Desapropriação e Reassentamento-Substituto(al, em 04/A11201,8, às 11:18, conforme horário oficial

de Brasília, com fundamento no art. 6q, § 1s, do Decreto ne 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenücidade deste documento pode ser conferida no site

hlrp : //sei.d n it. eov. b r/se i /contro I a d o r exte rno. p h p?

acao=documento_conferir&id orsao_acesso externo=O, informando o códlgo verificador 0420629 e

o código CRC 28D9A075.

Brasília/DF,04 de janeiro de 2018.

Referência : Processo ns 50600.5 146 t3 / 2017 -95 SEI ns 0420629
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k
DNIT SEDE

GEO

Memorand o Íto 3433 6 12011 I GEO/CGPLAN/DPP/DNIT SEDE

Ao(A) Sr(a). Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos

Assunto: Interferência do parcelamento de solo urbano denominado Condomínio Vila Célia, em
Sobradinho-DF - BR-020.

1. Trata o presente de resposta ao Memorando Circular no

l2lll20lTlASSE,SSORIA/DPP/DNIT SEDE, encaminhado pela Diretoria de Planejamento e

Pesquisa, por meio do qual foi solicitada manifestação deste Setor a respeito do parcelamento de solo
urbano Condomínio Vila Celia,localizado em Sobradinho/DF, nas proximidades da BR-020/DF.

2. Nos foi repassada solicitação de manifestação quanto à existência de interferências do
empreendimento em teTa: Com sistema viário sob a jurisdição deste DIVIT, quanto às alterações que
deverão ser realizadas, se necessário.

3. Salienta-se que conforme observado no Mapa Condomínio Vila Célia - BR-020/DF
(0339312), o limites do mesmo encontram-se adjacentes à faixa de domínio da BR-020,DF, e, a partir do
obserado, não intersecta nenhum outro sistema viário sob a jurisdição do DNIT.

4. Sem mais para o momento, ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Documentos I - Digite aqui a descrição do documento (SEi n" 0339312).
Relacionados:

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por Raphael de Oliveira Borges, Chefe do Setor de
Geotecnologias Aplicadas, em 0511.2/2017, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6e, § 1e, do Decreto ne 8.539, de 8 de outubro de 201-5.

,f§Iã s

A autenücidade deste documento pode ser conferida no site
htto://sei.d n it.eov. brlsei/control ador externo. ph p?

acao=documento conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0339321 e

o código CRC 346DFE1F.

Referência: Processo ns 50600.514613/20t1 -95 SEI ns 0339321

http://sei,dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=382012&iníra_sistema 1t1
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DNIT SEDE
CGDESP

Menrorando n' 3284 0 I 20 | 1/CGDESP,DPP,DNIT SEDE

Ao(A) S(a). Diretoria de Planejamento e Pesquisa

Assunto: lnferência do parcelamento de solo urbano denominado Condomínio Vila Célia, em Sobradinho/DF, BR-020/DF.

1. Trâta o presente de resposta ao Memorando Circular n'|25||2\|I/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE, encaminhado
pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa, por meio do qual foi solicitada manifestação desta Coordenação Geral a respeito do
parcelamento de solo urbano C'ondomínio l/ila Célia,localizado em Sobradinho/DF, nas proximidades da BR-0201DF.

2. A Ecotech-Tecnologia Ambiental e Consultoria LTDA., por meio das Carlas n' 20512011 (anera ao Processo
50600.51,+59712011-35, n" 0262638) e n' 20612ll (0262992), pailicipou ao DNIT que pretende implementar o rettrido
parcelamento de solcl uúano com previsão de que sejam construídas 917 unidades habitacionais, perfazendo população Íjxa de 328
habitantes e população tlutuante de 2.878 habitantes. A empresa inforna que será adotado como base para o desenvolvimento do
empreendimento o Termo de Referência emitido pelo Instituto de Meio Atnbiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
Brasília Ambiental - IBRAM, para a elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI.

3. Diante dos Íàtos, esta Coordenação Geral foi consultada no sentido de emitir parecer, no âmbito de suas atribuições,
quanto à existência de interferências na Rodovia BR-020,DF que possam coincidir, de alguma foma, com o empreendimento em
teia, haja vista a localização deste, especialmente quanto aos itens elencados abaixo:

I - Dispositivos do sistema de drenagem pluvial da rodovia BR-020/DF, existente e/ou projetado, assim como
infor:rnações correlatas na respectiva faixa de seruidão;

il - Sistema viário existente e/ou projetado, sob a jurisdição do DNIT, assim como informações das
respectivas faixas de domínio;

III - Sistema viário existente e/ou projetado. sob jurisdição deste DNIT, quânto às alterações que deverão ser
realizadas, se necessár-io.

4. Conforme consta na mídia digital anexa à requisição da empresa responsável pelo empreendimento, o lote em questão
é delimitado conforme a Fisura 1.

Figura 1 * Limite do lote do empreendimento.

5. Em relação aos projetos relativos à rodovia em questão. o mais recente que consta no Arquivo Técnico do DNIT se
trata do Projeto Executivo de Engenharia da Duplicaçãct do Rotktvia BR-020/DF, no trecho compreendido entre o acesso à
Planaltina (km 23,6) e a divisa com o Estado de Goiás (km 57,6) e os projetos das travessias em desníve1, nos km 2, 4,5 e 8,5
(Colorado a Sobradinho).

6. O relerido projeto foi elaborado pela empresa BASITEC Projetos e Conshuções Ltda., por meio de contrato
firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DERDF'), uma vez que esse trecho da rodovia federal,
por ser coincidente com o da rodovia distrital, foi transferido aos cuidados deste. Os volumes de projeto relacionados no Arquivo
Técnico do DNIT reiatirzos ao Projeto Executivo da Duplicação da tsR-020/DF datam de rnaio c1e 2003. aprovados em 2007. por'
nreio da portaria n' 610l0l - Processo n' 50612.01 130612003-12.

1. lsto posto, tendo em vista o tempo transconido entre o projeto aprovado e, considerando-se que é de conhecitlento
público a atuacão constante do DERDF na execução de obras de melhoria de infraestrutura no trecho em tela, sugere-se que o
referido órgão seja consultado para sobre o assunto.

http://sei.dnit.gov.brisei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visuâlizar&id-_documento=360997&infra sistema... 1t2
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8. Cumpre salientar, desde já, que a poligonal do lote, bem como a construção das ediÍicações que compõem o

ernpreendimento, deve respeitar os limites da faixa de domínio que constituem área de utilidade pública e, ainda, a

obrigatoriedade da reserva de mais 15 metros para cada um dos lados da faixa de domínio - as chamadas áreas "non-aedificandi",
conlbrme instruído na Lei Federal n" 6.766179.

9. Para utilização desta área, seja para aberlura de acesso, ocupação aérea ou subterrânea, ou mesmo para manutenção e

conservação do rcvestimento vegetal, é preciso atender às nonnas, decretos, atos reguladores, e ter a autorização da DIDOM -

DER/DF.

10. Imporlante frisar que a não observância das recomendações supracitadas, implica na remoção da ocupação por meio
do uso do "desforço incontinenti", em conformidade com o Ar1. 1.210 e seus par'ágrafos, do Código Civil Brasileiro - CC (Lei
Federal n" 10.406/02).

11. Mediante o exposto, evolui-se o assunto para conhecimento e providências.

Documentos I - Memorando Circulal n" l25ll20l7lAsSESSORIA/DPP/DNIT SEDE.
Relacionados:

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por Edimarques Pereira Magalhaes, Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Projetos,
em29/1.1-12011 ,àsl-l:O4, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.6s, § 1s, do Decreto nq 8.539, de 8 de

outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.govbr/sei/controlador externo.oho?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0,informandoocódigoverificador032O2O9eocódigoCRC49144D6B.

Referência: Processo ne 50600.514613/2017-95 SEI ne 0320209

http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=360997&infra sistema.





 

 

Carta n° 006/2018 – Claro                                                              Brasília, 26 de Março de 2018. 

 

 
 À ECOTECH TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL  

At.: 

Nesta 

 

 

Prezado Senhor, 

Em resposta a carta consulta n° 212.2017, de interferência de rede de dados e 

telefonia, existentes e/ou projetados no parcelamento de solo urbano denominado 

Condomínio Vila Célia – Sobradinho – RA V - DF. Venho por meio desta informar que não há 

rede física da Claro Brasil S/A (NET, CLARO e EMBRATEL) no local especifico em questão. 

Quanto à capacidade de atendimento ao futuro Condomínio Vila Célia, temos total 

disponibilidade já que a região ao redor do mesmo é toda atendida pela nossa rede. 

 

 

 

 

 

                                                                            Atenciosamente, 

 

Eng. Alexandre Magno Rodrigues Paiva 

Coordenador Técnico 
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Senhor Diretor.
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fhzer

desta

Atenciosamente"
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