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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL

Subsecretaria do Patrimônio Cultural

Diretoria de Preservação

 

Parecer Técnico n.º 5/2021 - SECEC/SUPAC/DIPRES  

 

APRESENTAÇÃO

Tratam os autos de requerimento da Associação dos Chacareiros da Vila Planalto - ASPV
(Requerimento 26864967), "com vistas à inclusão do Setor de Chácaras da Vila Planalto nas ações de
regularização fundiária desenvolvidas pela a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal-TERRACAP,
conforme o O�cio nº 515/2020-TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (38305118)" - O�cio nº 930/2021-
SEDUH/GAB (57985308), inicialmente reme�do à TERRACAP, por meio do Processo nº 00111-
00008733/2019-07. 

 

HISTÓRICO

O Requerimento supracitado (26864967) informa sobre:

- o histórico de ocupação da área, contemporânea à Vila Planalto e preexistente aos
decretos de tombamento e fixação da Vila;

- a manifestação da então presidente do Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co
Nacional - IPHAN, Ká�a Bogéa, quanto ao entendimento em favor do pedido;

- a manifestação do então Superintendente do IPHAN-DF, José Leme Galvão, corroborando
o pleito, por ocasião de uma audiência pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanís�co de
Brasília - PPCUB;

- a mo�vação e urgência da regularização dos chacareiros para fazer frente à pressão
especula�va e ao adensamento desordenado daquela área;

- o reconhecimento da ocupação pelo Projeto Recanto do Jaburu (UnB, 1998), que
demonstra que "a preservação daquela ocupação é, não só viável, como também recomendável";

- a argumentação de que a ocupação cumpre função social tanto no provimento de
moradia a famílias, quanto na preservação do meio ambiente e na realização de produção agrícola
modelo;

- a argumentação do funcionamento do setor como "cinturão verde produ�vo" e "pulmão
para Brasília";

- a noção de "áreas rurais remanescentes" definidas pelas prá�cas agrícolas nelas
desenvolvidas, "mesclada à ideia de unidade rural desconforme, configurada pela prevalência da real
des�nação da gleba".

Em resposta ao Requerimento, a TERRACAP emite a Carta n.º 157/2019-
TERRACAP/PRESI/DIRES/GERUR (27033657), informando que:

Inicialmente, cumpre informar que as áreas urbanas com caracterís�cas rurais,
são passíveis de regularização, desde que cumpra os requisitos legais,
conforme Art. 4º, Inc. IV da Lei 5.803/2017, senão vejamos: 
Art. 4º No cumprimento dos obje�vos da Polí�ca de Regularização de Terras
Públicas Rurais, ins�tuída por esta Lei, é observado:

IV - as glebas com caracterís�cas rurais inseridas em zona urbana são
regularizadas como áreas rurais, desde que atendam ao disposto nos arts. de
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278 a 283 do PDOT. 
Contudo, cabe salientar que o início do processo de regularização se dá por
meio da Secretaria de Agricultura – SEAGRI, mediante provocação da parte
interessada, conforme salienta o ar�go Art. 7º, I “b”, segue:

Art. 7º Para ser beneficiário da regularização prevista nesta Lei, o ocupante de
terra pública rural deve iniciar o procedimento administra�vo junto à SEAGRI-
DF, a fim de comprovar os seguintes requisitos:
I - ocupação de:
b) gleba com caracterís�ca rural inserida em zona urbana, na forma
estabelecida no art. 4º, I V; 

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, conforme elencado no Ar�go 8º
§ 1º da Lei 5.803/2017, segue abaixo, será dado início ao processo de
regularização, conforme solicitação apresentada a esta Companhia.
Art. 8º Os instrumentos jurídicos para concessão de uso e alienação das terras
públicas rurais objeto desta Lei são: § 1º A gleba com caracterís�ca rural
inserida em zona urbana é regularizada por meio da CDU ou da CDRU, com
opção de compra do direito de uso, conforme regulamento. 

Em consulta quanto à regularização da proposta, encaminhada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e Habitação - SEDUH,  a TERRACAP informa "tratar-se de área pública de tutela “Non
aedificandi”, de domínio do Distrito Federal, nos termos do ar�go 22, da Lei nº 6.766/79, conforme
Projeto Urbanís�co URB-90/90, devidamente registrado em cartório 31235104" (O�cio Nº 515/2020-
TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC - 38305118).

Inicialmente analisada pela Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária -
SUPAR/SEDUH, esta assim se pronuncia (Despacho SEDUH/SUPAR/UREG 38691951):

A manifestação desta Unidade de Regularização Fundiária se limita tão somente
quanto às atribuições e competências no que diz respeito à análise e aprovação
técnica dos projetos de regularização urbanís�ca das áreas definidas nas
estratégias de regularização e subme�dos para este fim.
No que diz respeito à ocupação denominada “Setor de Chácaras da Vila
Planalto”, informamos que a área se localiza na Zona Urbana do Conjunto
Tombado, não pertence a nenhum Setor Habitacional de Regularização nem
tampouco está inerida nas estratégias de Regularização definidas no Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, aprovado pela
Lei Complementar nº 803/2009 e atualizado pela Lei Complementar nº
854/2012.

Face ao exposto, encaminhamos o processo para conhecimento das
informações prestadas, sugerindo o encaminhamento do processo à
Subsecretaria do Conjunto Urbanís�co - SCUB para análise e complementação
das informações.

Dessa forma, a SCUB/SEDUH se pronuncia aprovando o Parecer Técnico n.º 88/2020-
SEDUH/SCUB/COPRESB/DIGEB-II (49399533), emi�do conjuntamente pela Diretoria de Gestão do
Conjunto Urbanís�co de Brasília - área 2 - DIGEB II, e Diretoria de Preservação - DIPRES, que conclui:

(...) a ocupação infringe a legislação em vigor, não sendo passível de
regularização.
Acrescentamos que o pleito de regularização fundiária de chácaras na área de
tutela da Vila Planalto, conforme URB/MDE 90/90 de parcelamento da Vila
Planalto, impacta diretamente no tombamento distrital. Por esta razão,
consideramos imprescindível a manifestação da Secretaria de Cultura e
Economia Cria�va do Distrito Federal - SECEC a respeito do pleito.  

 

ANÁLISE
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Encaminhados os autos para análise deste órgão de preservação, seguem as seguintes
considerações de enquadramento quanto à legislação vigente, em complementação às análises
supracitadas.

Em 1985, foi criado o grupo de trabalho com o intuito de promover a preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Natural da Cidade, conhecido como GT-Brasília, cons�tuído por meio de
um protocolo de cooperação mútua entre o Governo do Distrito Federal, o Ministério da Cultura e a
Universidade de Brasília, para “estudar, propor e adotar medidas para preservação da Vila Planalto”,
trazendo um grupo de diretrizes para a preservação do conjunto urbano, que foram contempladas pelo
decreto de tombamento, e resumidas quanto à a) formação e relevância histórica, com destaque para a
"manutenção da diferenciação morfológica entre o espaço da Vila Planalto e do Plano Piloto"; b) silhueta;
c) �pologia; e d) morfologia espacial, com destaque para a "preservação da predominância da massa
vegetal sobre o espaço construído" e "preservação integral das áreas verdes, tanto da vegetação natural
quanto da exó�ca", conforme consta no Relatório de Verificação nº 02/2007-SEDUMA (68959674).

Em decorrência dos estudos e análises realizados pelo GT, foram publicados os decretos
referentes à fixação, regularização e preservação do assentamento que conformaria a Vila Planalto. Dessa
forma, o Decreto nº 11.079/1988 (68962462), de tombamento da Vila Planalto, especifica, no Parágrafo
Único do Art. 1º, que "Para proteção do elemento referido no presente ar�go, fica definido o perímetro
da Vila Planalto e respec�va área de tutela, constantes do Anexo I, do presente Decreto". O Art. 2º do
referido Decreto define:

Art. 2º A integridade do conjunto da Vila Planalto será assegurada pela
preservação de suas caracterís�cas essenciais, que lhe conferem o caráter
peculiar e único, prevalecendo sua escala bucólica, obedecendo os requisitos
discriminados abaixo:
I – Preservação da caracterís�ca de mime�zação da Vila na paisagem, através
da manutenção de sua vegetação e da área de tutela livre de edificações (área
non aedificandi);

II – A área de tutela será non aedificandi, com preservação da cobertura
vegetal do cerrado na�vo e os trechos livres serão arborizados na forma de
bosque de maneira a reforçar a presença da vegetação sobre as edificações. 

O Decreto nº 11.079/1988 ainda determina em seu Art. 4º que "Qualquer ato que importe
na destruição, mu�lação e alteração dos bens referidos nos Ar�gos anteriores será considerado crime
contra o patrimônio do Distrito Federal e como tal, punível de acordo com o disposto nas leis penais, sem
prejuízo das reparações civis".

Já o Decreto nº 11.080/1988 (68962717) - sobre a fixação da Vila Planalto, dispõe sobre os
requisitos para o processo de seleção de moradores a receber a concessão de uso, e o Decreto nº
11.104/1988 (68964302), nova redação ao inciso VII, do Art. 2º do Decreto nº 11.079/1988, a saber:

Preservação de sua estrutura urbana. Em sendo necessária a edificação de
unidades imobiliárias, elas serão implantadas em áreas internas à Vila,
integrando conjuntos já consolidados e entre acampamentos con�dos no
perímetro de tombamento definido no parágrafo único do ar�go 1º desde
Decreto, respeitando-se o �po de arruamento e de configuração, os índices
urbanís�cos, a forma de ocupação e o uso das unidades imobiliárias.

Ainda no que tange à delimitação do conjunto, o MDE 90/90 (Decreto n.º 19.082/1998 -
68963138), elaborado no âmbito do Grupo Execu�vo de Assentamento e Preservação - GEAP (Decreto
nº 11.149/1988 - 68963272), alterou a poligonal de tombamento, incluindo duas áreas adjacentes, mas
manteve a poligonal do perímetro da área de tutela. Dessa forma, a NGB 90/90 (68964302), em
cumprimento aos decretos supracitados, quanto à preservação e fixação da Vila Planalto, reitera a
Decisão nº 106/1989-CAUMA, conforme MDE 90/90 (68963138):

1 - Registro da área "non aedificandi" - denominada área de tutela.
2 - Alteração da poligonal de forma a manter preservada a faixa verde entre a
Vila Planalto e o Setor de Hotéis de Turismo Norte - RA I. 
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Área de Tutela da Vila Planalto (MDE 90/90)

Quanto às funções do GEAP, o art. 5º definiu que compe�a ao Grupo, entre outros:

I - elaborar, ouvido o Conselho Comunitário, o Plano Diretor para
assentamento e preservação da Vila Planalto, adequando-o às necessidades da
comunidade, definindo etapas de sua execução e submetendo-o à apreciação
do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal e ao Grupo
Consul�vo para Polí�ca Habitacional de Baixa Renda que decidirá sobre o seu
encaminhamento;

Lembramos, também, o que prevê a Lei Orgânica do DF, sobre o assunto:

 Art. 301. São áreas de preservação permanente:
IV - áreas de interesse arqueológico, histórico, cien�fico, paisagís�co e cultural.

Retomando o histórico de atribuições governamentais sobre a área, de acordo com
o Plano de Ação para a Vila Planalto (68964596 ) a gestão do conjunto "foi inicialmente responsabilidade
da NOVACAP, durante a construção de Brasília. Posteriormente a TERRACAP assumiu a gestão do
acampamento por força da condição de proprietária das terras, que recebeu daquela Companhia. 

Com a edição do Decreto nº 11.080/1988, a TERRACAP passou a dividir a responsabilidade
de fixação da Vila Planalto com a Secretaria de Viação e Obras, Secretaria de Cultura, Secretaria de
Serviços Sociais (Fundação do Serviço Social), Secretaria de Serviços Públicos e Programa de Habitação
do DF. Esta mesma norma ins�tuiu o GEAP – Grupo Execu�vo para Assentamento e Preservação da Vila
Planalto, como estrutura execu�va dos órgãos e en�dades competentes, no processo de assentamento e
fixação dos moradores.

Após a ex�nção do GEAP (Decreto nº 14.663/1993 - 68964693), as atribuições sobre a
gestão territorial da Vila passaram a integrar as atribuições da Administração Regional de Brasília (RA I),
inclusive a fiscalização, que então, passou para Agência de Fiscalização (Agefis), a par�r de sua criação
em 2008, atual DF Legal.
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Quanto à questão da fixação de moradores, o referido Decreto determina, sem efeitos
prá�cos, que:

Art. 6º O Superintendente da SHIS – Sociedade de Habitações de Interesse
Social, juntamente com outro servidor de sua livre escolha deverão adotar as
providências necessárias, para, no prazo de cento e oitenta (180) dias
apreciarem e julgarem todos os processos e questões rela�vas à fixação da
Vila Planalto, ainda pendentes.

Na ausência do Plano Diretor, previsto pelo GEAP, assim como da par�cipação da instância
de representação comunitária na gestão da área, e de uma estrutura que desse con�nuidade ao trabalho
iniciado pelo Grupo, a par�r de 1993 inicia-se o período de suspensão das ações de licenciamento de
projetos, obras, de usos e fiscalização na Vila Planalto, resultando em 25 anos em que a população local
demoliu, construiu, vendeu, cercou e ocupou áreas públicas e de uso público, alterou usos e adensou a
ocupação, comprometendo os aspectos que levaram ao tombamento do conjunto urbano.  

Conforme consta na documentação anexa ao Relatório de Verificação nº 02/2007-
SEDUMA (68962147, 69064553 e 69064633), verifica-se que o órgão de fiscalização, mo�vado pela
Subadministração da Vila Planalto, acompanhou as demandas rela�vas às situações de irregularidade no
conjunto, sem conseguir efe�var a atuação sobre tais casos. Essa situação também se estendeu à
ocupação do chamado de Setor de Chácaras, conforme as figuras a seguir:

 

Imagem aérea de agosto de 1986 (Relatório de Verificação nº02/2007-SEDUMA).
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Imagem aérea de 2007 (Relatório de Verificação nº02/2007-SEDUMA).

 

Imagem aérea do Geoportal (consulta em setembro de 2021).

 

Em 2007 houve a inicia�va, por parte do órgão de planejamento urbano, de retomar a
gestão sobre a Vila Planalto e reiniciar o processo de regularização e preservação, a par�r do Relatório de
Verificação nº 02/2007-SEDUMA (68959674), elaborado com o obje�vo de "analisar a situação urbana
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da Vila Planalto, para avaliar o grau de desconformidade entre os parâmetros urbanís�cos pra�cados e a
legislação urbanís�ca e de preservação do patrimônio tombado vigentes", além de "estabelecer um
diagnós�co amplo da situação no local, para subsidiar a realização de estudos mais aprofundados, e
propor ações efe�vas de controle urbano, necessários à compa�bilização entre o planejamento urbano, a
preservação do patrimônio histórico e a ocupação existente".

O Relatório segue considerando que, "Dada a complexidade dos problemas verificados
naquela unidade urbana, que envolvem aspectos históricos, fundiários, habitacionais e urbanís�cos,
aborda a situação como um primeiro ciclo de iden�ficação, avaliação e de proposições de soluções,
visando iniciar um processo de compa�bilização da realidade local com parâmetros urbanos e
habitacionais adequados". Nesse sen�do, os Critérios da Verificação e a Análise u�lizados na elaboração
do Relatório dizem respeito à legislação urbanís�ca; ao uso e ocupação do solo; ao patrimônio histórico;
e à situação habitacional, com destaque para as análises feitas a respeito da ocupação na área de tutela,
que conclui destacando a irregularidade e gravidade da situação:

A quan�dade e a complexidade das irregularidades constatadas no que
respeita à ocupação de áreas públicas formam um quadro sério de
desconformidades em relação ao projeto de urbanismo da Vila Planalto –
URB/MDE 90/90, quer pelo número de ocupações irregulares verificadas quer
pelo ritmo com que vem sendo consolidadas.
(...)

A situação da área con�da na parte interna da Poligonal de Tutela é mais
grave, posto que a mesma é “non aedificandi” , tendo sido des�nada para
cumprir a função de amortecimento das pressões internas e externas de
ocupação, não podendo haver construção ou ocupação de qualquer �po entre
o limite da Vila Planalto e a Poligonal de Tutela. Esta verificação observou a
ocupação da área com 52 (cinqüenta e duas) residências, 5 (cinco) piscinas e
outros �pos de edificações na área interna da citada Poligonal. 
Todas essas ocupações são consideradas extremamente sérias, visto tratar-se
de áreas públicas de uso comum, priva�zadas à revelia da lei.

Seguindo as Considerações Finais do Relatório:

A importância histórica da Vila e a existência de tantas desconformidades são
incompa�veis. Entende-se que a manutenção e a preservação de importantes
caracterís�cas históricas e urbanís�cas da Vila Planalto como previsto na
legislação não só poderiam quanto ainda podem ser man�das, por meio de
uma ação efe�va do Poder Público.
(...)
O surgimento e a permanência não comba�da dessas desconformidades
supõe efeitos prejudiciais à regularização da situação das edificações da Vila
Planalto, cujas soluções dependerão, tanto de ações imediatas de interrupção
das obras em andamento, da revisão das normas urbanís�cas e da outorga
dos lotes aos moradores, quanto da promoção simultânea de estudos de
avaliação do tombamento, observando os princípios do planejamento urbano
e da preservação do patrimônio tombado e as necessidades da comunidade
local.

A componente de Controle Urbano, referente às edificações irregulares recebe as
seguintes recomendações:

Emi�dos os projetos técnicos e as normas urbanís�cas e definidos os critérios
de enquadramento das ocupações e intervenções que não poderão
permanecer, recomenda-se a criação de equipe técnica mul�disciplinar para o
planejamento e a execução da re�rada e descons�tuição das construções e
ocupações irregulares. 
Esta operação deverá ainda, se for o caso, considerar as propostas
apresentadas pelo programa de revitalização do patrimônio histórico,
recomendado a seguir.
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Matriz da Componente 6 (Relatório da Verificação 02/2007-SEDUMA).

 

Como consequência da inicia�va, foi elaborado o Plano de Ação da Vila
Planalto (68964596), pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 29.652/2008, que obje�vou "propor
soluções para sanar as desconformidades iden�ficadas no Relatório do Plano de Verificação nº 2/2007
– SUCON / SEDUMA, que se cons�tui num amplo diagnós�co dos problemas rela�vos ao uso e a
ocupação do solo e a gestão daquele núcleo urbano". O trabalho ainda contou com as contribuições das
discussões do "Seminário A Vila Planalto em Proposta”, realizado em 27 e 28 de novembro de 2008,
"incorporando as informações apresentadas pelos representantes dos órgãos setoriais par�cipantes" 

O Plano ampliou o universo de análise das componentes apresentadas pelo Relatório de
Verificação, em função da constatação da gravidade, complexidade e abrangência das
desconformidades levantadas, passando a apresentar propostas conjuntas de, especialmente quanto aos
três primeiros itens:

I - Ações de governança;
II - Interrupção das obras irregulares;

III - Estrutura de gestão;
IV - Preservação do conjunto tombado;
V - Adequação e revisão do parcelamento e das Normas de uso e ocupação do
solo;

VI - Revitalização do patrimônio histórico;
VII - Qualificação dos espaços urbanos;
VIII - Titularidades dos lotes;

XIX - Adequação e controle das edificações irregulares;
X - Desenvolvimento turís�co e social.

No ano seguinte foi criado o GT-Execu�vo (Decreto nº 31.074/2009 - 68965569) como
instância ar�culadora encarregada de coordenar os vários órgãos envolvidos para a aplicação das
componentes previstas no Plano de Ação. No entanto, em função da descon�nuidade ins�tucional e
polí�ca ocorrida com a troca de gestão no Governo do Distrito Federal, o GT, e todo o trabalho anterior,
foram interrompidos. Em função disso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT
emi�u a Recomendação nº 01/2012 (68965959), que resultou na Sentença da Ação Civil nº civil
2013.01.1.013915-3 (68966037). Lembrando o Relatório Técnico SEC/SUPAC 16402043, de dezembro de
2018 (Processo nº 00150-00011192/2018-94), a esse respeito:

Em 24/02/2015, por solicitação do Promotor da 1ª Promotoria de Jus�ça de
Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (PRODEMA), Roberto Carlos
Ba�sta, o Secretário de Estado de Cultura, Guilherme Reis, levou ao
Governador, Rodrigo Rollemberg, a necessidade de criação de um Grupo de
Trabalho que revisasse o Plano de Ação para a Vila Planalto e executasse
algumas das ações previstas, considerando que algumas foram realizadas e
algumas deveriam ser atualizadas, em função do tempo decorrido. Para isso
foi gerado o Processo nº 002.000.181/2015, que resultou na publicação
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do Decreto nº 37.157/2016, para a criação de outro Grupo de Trabalho
Execu�vo, com a par�cipação de nove Secretarias de Estado, Administração
Regional, Agefis, NOVACAP e TERRACAP que, no entanto, não foi nomeado ou
convocado.

Seguindo o contexto de ocupação do chamado Setor de Chácaras, por um lado, e de
insuficiência de ações regularizatórias concretas, por outro, em 2003, o Decreto nº
24.213/2003 (68966165) cria o Parque de Uso Múl�plo Vila Planalto, que delimita uma área que inclui e
extrapola a área de tutela decorrente do tombamento da Vila, e define como obje�vos do Parque (Art.
2º):

I - conservar áreas verdes, na�vas, exó�cas ou restauradas, de grande beleza
cênica;
II - promover a recuperação de áreas degradadas e a sua revegetação, com
espécies na�vas ou exó�cas;

III - es�mular o desenvolvimento da educação ambiental e das a�vidades de
recreação e lazer em contato harmônico com a natureza.
Parágrafo 1° As áreas degradadas situadas no interior do Parque de Uso
Múl�plo Vila Planalto serão objeto de recuperação.
Parágrafo 2° No Parque de Uso Múl�plo Vila Planalto é vedada qualquer
a�vidade ou empreendimento, público ou privado, que comprometa as
caracterís�cas naturais da área ou que coloque em risco a integridade dos
ecossistemas e da biota local.

Inicialmente regido pela Lei Complementar nº 265/1999, o Parque passou a ser regido por
seu subs�tu�vo, a Lei Complementar nº 961/2019, que define: 

Art. 3º Parque urbano é categoria de espaço livre de uso público, bem de uso
comum do povo, que desempenha as seguintes funções no espaço urbano:

I - recrea�va e de socialização na oferta para a população de espaços de
convivência, lazer, esporte, descanso, passeio e manifestações culturais;
II - paisagís�ca no equilíbrio da composição entre espaços urbanos construídos
e livres, cons�tuição da paisagem e iden�dade local;
III - ambiental na prestação dos serviços ecossistêmicos.

A mesma Lei define como obje�vos de parques urbanos, em seu Art. 4º:

I - garan�r espaços para as a�vidades de esporte, recreação e lazer em contato
harmônico com a natureza, próximos aos locais de moradia;

II - es�mular o desenvolvimento de manifestações e a�vidades culturais,
educacionais, de socialização e convívio das comunidades;
III - promover a permeabilidade do solo;
IV - promover a melhoria da qualidade do ar, do microclima local e da
umidade do ar;

V - promover a arborização e o tratamento adequado da vegetação como
elemento integrador na composição da paisagem urbana;
VI - conservar atributos naturais da paisagem urbana.

A Lei segue determinando que os parques urbanos "podem ter sua poligonal alterada por
interesse público, mediante estudo técnico prévio e consulta pública" (Art. 6º); e que "É proibido o uso
residencial, permanente ou temporário, no interior dos parques urbanos" (Art. 7º), assim como
iden�fica as competências quanto à aprovação da poligonal, implantação, gestão e manutenção dos
parques urbanos. No entanto, nenhuma inicia�va sobre a ocupação do chamado Setor de Chácaras foi
promovida.

Em 2018, diante da proposta de implantação parcial do Parque, esta DIPRES/SUPAC/SECEC
realizou análise conjunta com a DIGEB/COPRESB/SEDUH do estudo preliminar, por meio da Nota Técnica
nº 03/2018-SEGETH/COPRESB/DIGEB (9314634 ), reiterando a legislação vigente quanto à: "preservação
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ambiental da área e região; inserção na escala bucólica com recuperação de vegetação �pica do
cerrado e oferta de espaços de lazer e contemplação; preservação da área de tutela para garan�r a
mime�zação, emolduramento e a relação da Vila com os setores vizinhos".

Quanto à ocupação irregular da área em questão, a Nota constata que:

Considerando que uma significa�va parcela da área de tutela e do Parque de
Uso Múl�plo Vila Planalto - VPLA encontra-se ocupada irregularmente por
inúmeras edificações, e que a área restante apresenta indícios de degradação
ambiental,  reconhecemos a necessidade e a importância do projeto proposto,
propiciando condições para o usufruto de parte do parque pela comunidade,
com adequadas e sa�sfatórias condições de infraestrutura. 

A Nota ainda ques�ona a proposição de projeto parcial, sem atendimento à etapa anterior
de elaboração do Plano de Manejo, nos moldes estabelecidos pelo ar�go 15 do Lei Complementar nº
265/1999, e emite diretrizes para inserção e tratamento de vegetação em "conjunto de massas
arbóreas �po bosque, sejam na�vas ou exó�cas adaptadas, como forma de barreira visual e
cênica", assim como a locação de equipamentos espor�vos, que envolveu a análise da ocupação
irregular:

Existe toda uma área de ocupação irregular, de grandes proporções, localizada
entre a área projetada e o parcelamento urbano oficial. Desta forma, os
equipamentos espor�vos não atendem à população para o qual o parque foi
criado, beneficiando diretamente ocupantes irregulares de área pública.

Nos termos da Portaria n° 314/1992-IPHAN, a Nota reitera a legislação de proteção
federal: 

Em cumprimento ao § 2º, do Art. 9º, da Portaria IPHAN n° 314, de 08 de
outubro de 1992, o projeto paisagís�co do Parque de Uso Múl�plo Vila
Planalto, que preveja instalações públicas de pequeno porte na área de tutela,
deve ser subme�do à apreciação e consideração do Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e
Superintendência do Ins�tuto de Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional no
Distrito Federal - IPHAN/DF.  

Por fim, quanto ao pronunciamento do Grupo Técnico Execu�vo - GTE (Acordo de
Cooperação Técnica - ACT entre IPHAN/DF e GDF), proferido no âmbito da 80a reunião ordinária,
de 11/07/2018, a referida Nota Técnica conclui que, "A inicia�va de implantação do parque não inclui
solução para a área ocupada irregularmente na área de tutela" e, que "De forma geral, as
recomendações emi�das pelo GTE coincidem com as recomendações desta Diretoria de Gestão do
Conjunto Urbanís�co de Brasília - DIGEB/COPRESB, constantes desta Nota Técnica SEI-GDF n° 2/2018".

Ainda em 2018, a par�r das contribuições decorrentes da contratação de consultoria
especializada para subsidiar estruturas e instrumentos de gestão da Vila Planalto, no âmbito da
parceria entre esta Secretaria e a UNESCO (Processo PRODOC nº 00150-00004947-2018-02), a Nota
incorporou as análises do projeto decorrentes das a�vidades da consultoria, assinalando que, "Da
perspec�va cultural, o projeto integral do Parque deve, ainda, basear-se nas 'linhas de força' do
conjunto da Vila Planalto, conforme análise realizada para a elaboração de diretrizes de preservação",
apresentada na figura abaixo". Pela análise, verifica-se que a área foi iden�ficada justamente no eixo da
linha de força em direção ao Palácio da Alvorada, para as quais corrobora a necessidade de preservação
dos aspectos ambientais, de revegetação com espécies na�vas do cerrado, assim como de preservação
dos aspectos relevantes ao tombamento, especificamente ao carácter de mime�zação do conjunto, em
relação às áreas e setores circundantes.
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Análise de vizinhança com iden�ficação de marcos urbanos e linhas de força (Nota Técnica nº 03/2018-
SEGETH/COPRESB/DIGEB).

 

Sobre a ocupação da área de tutela, a referida consultoria ainda constata, no item
"Gargalos e oportunidades da Vila Planalto":

No momento da definição do perímetro da área de tutela, a presença ex nihilo
do conjunto urbano denominado “Zonas de chácaras” não foi reconhecida
como setor urbanizado. Desde então, nunca foram tomadas outras
providências – seja a re�rada ou a regularização da zona. A ausência de ações
norma�vas e polí�cas governamentais claras favorece uma prá�ca nega�va
de ação individualista por parte da população local que pode se apropriar
indevidamente das terras públicas e optar por adotar e implementar
uma prá�ca de construção à revelia da harmonia encontrada na silhueta
bucólica da Vila, em prol de uma melhor qualidade dos espaços urbanos.

Por fim, considerando que o chamado Setor de Chácaras ainda localiza-se em área na qual
incide a proteção do Conjunto Urbanís�co de Brasília, por meio do Decreto nº 10.829/1987, e do art. 6º
da Lei nº 47/1989, que dispõe sobre o tombamento no DF, cabe considerar que a minuta do Plano de
Preservação do Conjunto Urbanís�co - PPCUB, correspondente à lei de uso e ocupação do solo, ao plano
de desenvolvimento local e ao plano de preservação da área tombada, incorpora a perspec�va do Plano
de Ação, verificada na PURP 35:

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 
Para garan�r a prevalência da escala bucólica, são indicados: resgatar a Área
de Tutela com a re�rada das ocupações ilegais; incen�var o plan�o de árvores
para a consolidar um cinturão verde em torno da Vila, incluída a Área de
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Tutela; incrementar a arborização pública e dos quintais (parceria com o IBRAM
e o DPJ/Novacap); manter a dimensão dos lotes.

Retomando a análise em âmbito federal, complementarmente ao que dispõe a Portarias
nº 314/1992-IPHAN, a Portaria nº 166/2016-IPHAN iden�fica o local como Área de Proteção 5 da ZPA2A,
em seu Art. 43, cujas diretrizes do inciso II e IV, definem, respec�vamente, a "manutenção da Área Verde
de Proteção e Reserva (AVPR) e do Setor de Proteção da Vila Planalto (SPVP) como áreas non
aedificandi" e a "manutenção das áreas remanescentes de cobertura vegetal na�va do cerrado".

Lembramos que, em função da proteção federal, a questão ainda deverá ser subme�da à
análise do Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional no DF - IPHAN-DF.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante do exposto, é notório que o histórico norma�vo de preservação do patrimônio
cultural, de proteção ambiental e de uso e ocupação do solo iden�fica, prevê e corrobora o caráter
restri�vo da área em análise, em termos constru�vos, de uso e ocupação, reforçando sua natureza e
vocação de área livre e de mime�zação entre o conjunto da Vila Planalto e as áreas adjacentes, que
inclusive integram uma área iden�ficada como prioritariamente de escala gregária, no Conjunto
Urbanís�co de Brasília.

As ações previstas inicialmente pelo GEAP, para con�nuidade da gestão territorial, pautada
na par�cipação comunitária e na preservação dos aspectos relevantes ao tombamento, com destaque
para a importância do Plano Diretor Local e para o papel do Conselho Comunitário, se ex�nguiram
juntamente com o Grupo. Tal situação se agravou, cumula�vamente, a par�r de 1993, com a ausência de
atuação efe�va na regulamentação e controle das ocupações e de preservação do conjunto tombado,
incluindo sua área de tutela.

Nesse sen�do, destacando a importância do Plano e do Conselho na gestão da área,
reiteramos a proposta de modelo de gestão para conjuntos históricos con�da no Despacho SEC/SUPAC
14945900 (70731989), de 09/11/2018, com base no tripé: (a) ar�culação com a comunidade para a
criação de uma instância gestora par�cipa�va (estrutura); (b) elaboração de plano
de preservação/salvaguarda, com matriz de responsabilidades e chancela dos representantes envolvidos
(instrumentos); e (c) previsão orçamentária, captação e gestão de recursos, visando garan�r condições
mínimas de con�nuidade das ações, autonomia e autogestão.

Por fim, consideramos necessária a averiguação da atuação de cada parte envolvida, para
mais esclarecimentos quanto à responsabilização de cada uma, assim como consideramos necessário o
aprofundamento da análise do impacto das desconformidades apresentadas atualmente na Vila
Planalto, da perspec�va dos aspectos relevantes ao tombamento, especialmente no que diz respeito à
ocupação da área non aedificandi - ações que extrapolam as possibilidades de trabalho desta Diretoria.

Considerando a complexidade quanto à ocupação irregular da área em análise;
considerando a legislação de preservação do patrimônio cultural, de preservação ambiental e de uso e
ocupação do solo vigentes, assim como outros fatos e perspec�vas sociais, ambientais, administra�vas e
polí�cas, que extrapolam o âmbito da presente análise técnica; considerando, ainda, a falta
de prescedente de atuação em casos semelhantes, por esta Secretaria; sugerimos encaminhamento dos
autos para deliberação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF - CONDEPAC quanto aos
possíveis encaminhamentos, da perspec�va da preservação do patrimônio cultural, e postrerior consulta
jurídica e consulta pública, no que couber.

 

É o parecer.

 

 

BEATRIZ COUTO



21/07/2022 11:32 SEI/GDF - 68288987 - Parecer Técnico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=77734526&infra_sist… 13/13

Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura
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