
JULGAMENTO

PROCESSO Nº: 00391-00007980/2018-16. INTERESSADO: Segundo Bar e Restaurante
Ltda - ME (Primeiro Bar) – AI 2772/2018. PROCURADOR: LEANDRO DE CARVALHO
SOUZA OAB/BA 38.629. ASSUNTO: Auto de Infração Ambiental nº 2772/2018.
RELATOR: MIRELA GLAJCHMAN – SINDUSCON.

EMENTA: Direito Ambiental e Direito Administrativo. Poluição Sonora. Transgressão dos
artigos 2º da Lei Distrital nº 4.092/2008. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de
segunda instância confirmada. Manutenção da penalidade de multa.

JULGAMENTO: Acordam os membros da Câmara de Julgamento de Autos de Infração do
Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM, em sua 48ª reunião ordinária,
ocorrida em 07 de julho de 2022, por unanimidade, acompanhar o voto do relator,por seus
próprios e jurídicos fundamentos, para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE
provimento, confirmando a Decisão SEI-GDF nº 318/2019 – SEMA/GAB/AJL (24718752),
proferida em 2ª instância, para manter a penalidade de multa no valor de R$ 2.001,00 (dois
mil e um reais), ficando a cargo do IBRAM a constatação do cumprimento da obrigação
dela decorrente. Penalidade imposta em decorrência da constatação da ocorrência dos
seguintes fatos: “Emissão de ruídos variando entre 60,2 e 71,7 dB(A) com média
equivalente LAeq = 66,5 dB, captados em 13/07/2018, de 20:47:55 a 20:49:55, em área
mista predominantemente residencial – período diurno – em que o limite máximo
estabelecido pela Lei 4092/2008 é de 55 dB(A). Medição realizada em frente ao residencial
Mont Blan Studios, a aproximadamente 75m da fonte emissora. Som proveniente de música
ao vivo.” Notifique-se. Publique-se.

RICARDO NOVAES RODRIGUES DA SILVA

Conselheiro - Presidente Suplente da CJAI

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 
ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE RELATÓRIO
DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIVI)

PARCELAMENTO DE SOLO URBANO - VILA DOS BOSQUES
Aos dia cinco de julho de 2022, por meio de evento remoto com transmissão ao vivo pelo
Canal do YouTube do Brasília Ambiental, o INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL -
IBRAM/DF realizou a Audiência Pública VIRTUAL de apresentação e discussão do
ESTUDO RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – RIVI para
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO, referente ao licenciamento ambiental do
empreendimento denominado VILA DOS BOSQUES, localizado na Região Administrativa
do Jardim Botânico – RA XXVII (Quinhão nº 16 Fazenda Taboquinha), PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 00391-00001739/2020-06, TIPO DE LICENÇA:
LICENÇA PRÉVIA, TIPO DE ATIVIDADE: PARCELAMENTO DE SOLO URBANO,
INTERESSADO/EMPREENDEDOR: INCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A. Empresa Responsável pela Elaboração do Estudo/Relatório: PROGEPLAN
A Audiência Pública foi aberta pela Assessora de Licenciamento Ambiental, NATHÁLIA
ALMEIDA, a qual presidiu e iniciou com as boas vindas e apresentação dos tramites da
audiência pública, em especial sobre o formato online, com base na INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 27, DE 06 DE AGOSTO DE 2020, e na RESOLUÇÃO Nº 494, DE 11
DE AGOSTO DE 2020 e demais normas ambientais, em virtude das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus
estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, bem como em virtude de maior
participação popular sendo realizada neste formato.
Após as orientações iniciais, foi dada a palavra a Sr. ABEL EUSTÁQUIO SOARES,
biólogo e superintendente da PROGEPLAN, para apresentação pessoal e exposição inicial
técnica do estudo ambiental bem como a professora GEANINA PICANSOR realizou a
exposição do estudo no tocante da parte de infraestrutura e urbanismo.
Respeitando o tempo previsto, a exposição técnica abordou os principais pontos do estudos,
o diagnóstico ambiental da área do empreendimento, sua proposta de projeto e implantação,
seus aspectos e impactos ambientais e por fim as medidas mitigadoras propostas. Após a
exposição, o intervalo de quinze minutos previsto na norma. Finalizado este intervalo, a
audiência foi retomada pela presidente da mesa, que mais um vezes reforçou sobre os
tramites legais para participação dos interessados na audiência pública.
Houve as seguintes manifestações/contribuições:
1) Na minha opinião a cidade não pode se expandir em todas as direções tem que ter o eixos
de expansão e os eixos de preservação no caso do nosso Jardim Botânico a vocação da RA
é para condomínios de casas e área de preservação ambiental por que prédios nesta região?
(João Castro morador do Jardim Botânico). R = Esse empreendimento ele segue, inclusive
as diretrizes urbanísticas que são propostas pela secretaria de habitação do Distrito Federal.
Ele atinge aos índices de população que estão previstos e índices de impermeabilidade
como foi exposto pela equipe. E nesse caso da forma como o entendimento está colocado
existe uma área de preservação de acordo com o zoneamento e nem sempre prédios são
sinônimos de maior impacto. A gente já tem estudos que as densidades concentradas podem
ser até mais benéficas ao meio ambiente. Esse empreendimento ainda não está aprovado.
Ele está em fase de aprovação(...);
2)Gostaria de saber se existe previsão de ligação da Avenida do Sol ao balão do Solar de
Brasília passando pela Vila do Bosque? (Renato Emeri morador do Condomínio Ouro

Vermelho). R = Entendo que não existe outra solução para o fluxo de veículos que já é
gigante façam existirem os gargalos lá em cima. O que nunca acontecerá. Ao meu
entender apenas estar essa via dará o escoamento para a Avenida do Sol ao Plano Piloto.
Agradeço a atenção. Eu acredito que essa pergunta não possa ser respondida aqui nesse
fórum apesar de termos aqui a presença da arquiteta que na nossa equipe, mas diante
dessa questão do escoamento de veículos, tráfego, para além da poligonal do
empreendimento a gente não tem subsídios suficientes (...);
3) Considerando a importância dessa região como áreas de nascentes e da tendência de
escassez hídrica com o aumento da população do DF vocês acham sensato fazer um
grande empreendimento imobiliário nessa região com esse enorme impacto ambiental
que será causado? Considerando também o impacto no sistema viário que já é
insuficiente com a população existente na região haverá uma grande queda na qualidade
de vida dos moradores na região. Houve alguma previsão de ação para evitar o problema
de tráfego? O que será feito para compensar a perda da área nativa e a consequente
redução da área disponível para a fauna existente na região? ( Luiz Camargo). R = Em
relação a pergunta que você o fez em relação a tendência da escassez hídrica é importante
observar que a gente tem toda legislação da ADASA que rege essa questão hídrica no
Distrito Federal e que o empreendimento ele é obrigado a está observando essas questões
de vazão atendendo essas normativas da ADASA até para que não haja esse problema de
escassez hídrica (...);
4) Na figura três do estudo de concepção de infraestrutura a via de acesso ao
empreendimento está diferente a apresentada na audiência. Na primeira a via tinha início
no condomínio Lago Sul. Na apresentação a via tem início após o condomínio. A
primeira proposta traz impacto para três condomínios importantes da região Lago Sul,
Vilage Alvorada 1 e 2, pois a via passaria por dentro desses condomínios. Na versão
apresentada agora na audiência esse impacto não existira. Qual será o projeto que será de
fato implementado? ( Rodrigo Lima). R = Então, é por que essa figura na verdade ela é
das diretrizes urbanísticas de DIUR 01 de 2019 diretrizes de sistema viário e de
circulação. O que que essa figura apresenta? É o sistema viário estruturado planejado
pela secretaria de urbanismo para essa região e a gente tem um recorte específico da área
desse empreendimento. Então, a poligonal em vermelho aqui essa área, esse polígono
com linha grossa em vermelho hachurado que é esse empreendimento VILA DOS
BOSQUES e aí o que que a secretaria faz nessas diretrizes? Ela indica para nós qual seria
o sistema viário que o empreendimento tem a obrigação de fazer, digamos, de contemplar
no parcelamento. Isso significa que dentro da minha poligonal do projeto que é essa
vermelha ela tem que ter essa via de circulação como via principal e essa via de
circulação de vizinhança como via secundária. A continuidade dessa via de circulação
para fora da poligonal desse empreendimento não é responsabilidade desse
empreendedor. Seria responsabilidade desse outro empreendimento vizinho, caso isso
exista então, se faz a conexão, ou seja, eu tenho que considerar nesse projeto a
possibilidade dessa continuidade ela tem que está considerada, inclusive, aqui para baixo
para a Avenida do Sol, mas dentro desse projeto não é indispensável ele ter essa
continuidade por que o acesso dele é pela via aqui a sudoeste. Então, ele vai funcionar
com esse acesso aqui a sudoeste. Se acontecer futuramente de que esse, por exemplo,
quem é o proprietário dessa área aqui zona B aqui não faz parte desse projeto, mas uma
vez eu entendo isso. Se o proprietário dessa área decidir parcelar certamente a secretaria
de urbanismo vai exigir desse empreendedor que seja feita essa conexão, mas não existe
exigência para esse projeto, ou seja, a via pode acabar aqui antes da zona verde desde que
de acesso a todos os lotes desse projeto obviamente que ela pode acabar aqui que eu vou
mostrar na próxima figura. Por que o nosso sistema viário projetado é o que mostra nessa
figura. Eu tenho um projeto que ele vai seguir até conectar na via que está pavimentada
que já existe aqui e funciona independentemente de que se tenha essa conexão por cima
desse córrego, por exemplo, e ele tem isso sim a previsão, a possibilidade de conectar
com a via do empreendimento vizinho, mas até por uma questão de norma de
apresentação de projeto dentro da poligonal do empreendimento não se apresenta a via
que não faz parte dele por que seria como dizer ah, eu vou implantar essa via também ,
que não é o caso, justamente a pergunta do senhor Rodrigo. O que mostra essa figura é o
sistema viário planejado pela secretaria para a região como um todo. E o que mostra essa
outra figura é o sistema viário que vai ser implantado por esse empreendimento. Então,
são duas coisas diferentes sim na realidade uma coisa é planejada para a região e outra
coisa esse empreendimento vai fazer (...);
5) A ponte JK não dá conta nem do atual fluxo de carros como poderá atender o novo
incremento vindo com a implantação do Quinhão 16? (Carlos) R= Acredito que essa
pergunta já deve ter sido respondida aos pouco ao longo de todos nós aqui, mas acredito
que a dúvida no sentido de existir alguma outra melhoria do trânsito na região. Então, a
gente já disse anteriormente que existem previsão de melhorias no sistema viário, mas
nesse caso a exigência específica para esse caso o parcelamento não foi objeto de
solicitação do DER ou do DETRAN propriamente dito (...);
6) Gostaria de saber como foi realizado a divulgação da audiência pública? (Larissa Shimit ,
moradora do Jardim Botânico) R= A audiência pública ela segue as diretrizes da Instrução
Normativa número 27 de 2020 do IBRAM. Ela tem uma divulgação nos periódicos de
grande circulação, no Diário Oficial do Distrito Federal com 30 dias de antecedência.
Então, foi feita a devida publicidade dessa audiência. Até pouco tempo todas as nossas
audiências estavam sendo divulgadas também pelos canais das redes sociais do Brasília
Ambiental, mas que agora com o período eleitoral ficam bloqueados e realizados pela
Agência Brasil. Além disso, tem uma base presencial onde está acontecendo essa audiência
para aqueles que querem acompanhar no presenciar foi falado o endereço na Assembleia, é
isso, só confirma para mim se é esse o endereço. Assembleia de Deus do Jardim Botânico
localizado na quadra 01, etapa 01, Rua 01, lotes 289/305(...);
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7) Considerando que a omissão na consideração de dados em um processo de
licenciamento pode gerar dano ambiental irreversível e que o servidor público ou
colaborador podem ser responsabilizado administrativa civil e criminalmente solicito
ser informado sobre a ausência de óbice do IBRAM na análise de dois
empreendimentos da mesma empresa na mesma região e em processo separados e
contínuos? Também quero ser informado como o IBRAM está avaliando os efeitos
acumulativos de dois empreendimentos na mesma região. Por fim, solicito ser
informado pelos próximos passos na avaliação antes da concessão da licença.
Agradeço a atenção e informo que essas respostas podem ser usadas judicialmente.
(Rodrigo Faleiro) R = Vamos lá foram várias perguntas aqui feita pelo senhor Rodrigo
vou respondê-las aos poucos. Eu vou começar aqui pela ausência de óbice em dois
empreendimentos da mesma empresa na mesma região. Acredito aqui que o senhor
Rodrigo seja citando o caso do empreendimento vizinho a esse que a gente está
avaliando aqui o Quinhão 16 que também de interesse da INCO e esse
empreendimento ele já foi licenciado, já passou pela fase de licenciamento e, nesse
caso, foram atuados em momentos distintos e não há nenhum óbice legal que os
impeça de serem licenciados de forma separada, principalmente porque para o primeiro
o Quinhão 16 houve um exigência do estudo ambiental, o estudo de impacto ambiental,
o respectivo relatório de impacto, que é o elemento de maior complexidade que se
pode exigir de um empreendimento. É o estudo ambiental mais rigoroso e mais
criterioso que se solicita para um empreendimento acontecer. Então, nessa
configuração a gente já sabe que o empreendimento que já está licenciado que é um
projeto Quinhão 16 ele já passou pelo procedimento mais rigoroso na medida em que
eu o separo em termos processuais ou reuni-los eu não tenho como aumentar a
complexidade ou nível de exigência que é estabelecido. Se eles fossem analisados
hipoteticamente de forma conjunta estaria fazendo o EIA/RIMA o estudo ambiental
exigido. Então, essa seria diferença de um empreendimento como já foi passado pelo
EIA/RIMA a gente não necessita de acrescentar maior complexidade técnica para sua
análise. Em relação ao efeito cinético desses empreendimentos que é o efeito
acumulativo como a gente chama a gente consegue hoje com a equipe de licenciamento
que é especializada em parcelamento de solo garantir que os critérios estabelecidos e a
forma de análise que é estabelecida pelo Brasília Ambiental e os critérios que são
colocados, as exigências técnicas, sejam os mesmos. Então, a gente consegue dizer e
garantir que as pessoas são especializadas nesses tipos de processos de parcelamentos
de solo estejam presentes em toda aquela região não só onde estão acontecendo esses
empreendimentos, mas em todo Jardim Botânico. Então, a gente tem uma equipe
bastante especializada e bastante familiarizada com a região. Então, a gente consegue
imprimir os mesmos critérios, além disso, a gente tem também alguns recursos
ambientais que a gente tem que destacar isso, como por exemplo, recursos hídricos
cuja quantidade ela é distribuída ao longo da bacia esses recurso são avaliados no
âmbito da ADASA, por exemplo, para liberação de outorga de poços ou coisas do tipo.
Então, o recurso que é quantitativamente limitado, que no caso ADASA que responde
mais por isso, tem ali dentro das suas atribuições a capacidade de fazer a distribuição
conforme a capacidade daquele sitio. Então, em termos quantitativos essa análise
também é feita só que ela é feita por ente governamental para esse caso é a ADASA.
Então, seja para captação seja para lançamento de esgoto ou drenagem pluvial esses
quantitativos são considerados na sua capacidade por que tem-se o registro de todas as
outorgas naquela região e todas elas são consideradas na hora de fornecer uma
próxima. Em relação aos próximos passos, acho que é a última questão que foi
colocada pelo senhor Rodrigo, os próximos passos são os seguintes após essa audiência
pública ela vai ser degravada, vai entrar para o processo como um anexo vai está todo
o procedimento aqui vai está disponível e acessível assim como as contribuições que
forem de relevância para o procedimento de licenciamento ambiental elas entram como
sugestões ou melhorias dentro do estudo ambiental e essa avaliação e feita em conjunto
com a participação popular e os técnicos do Brasília Ambiental. Então, após esse passo
também a gente vai para uma avaliação final e aprovação desse estudo. Então, se ele
atender a todos os requisitos ele vai ser aprovado e, além da aprovação do estudo a
gente consegue reunir toda a documentação que é necessária a gente consegue avançar
para uma fase de licença previa. A licença prévia como a gente falou anteriormente ela
autoriza o empreendimento de está conforme aquele desenho, mas ela não autoriza
ainda a obra. A gente ainda não está falando aqui de projetos de engenharia. A gente
está falando de uma viabilidade ambiental. Então, essa viabilidade ambiental ela ocorre
na fase prévia que não finalizou. Então, esses são os próximos passos. Depois da
licença prévia a gente tem a entrada de projetos de engenharia são mais detalhados que
vão mais a fundo e aí sim é possível se falar em licença de instalação e obras
Considerando que todas as manifestações/contribuições foram respondidas, foi realizado o
encerramento da audiência seguindo os trâmites legais. O vídeo da audiência pública fica
disponível no canal do YouTube do Brasília Ambiental para poder ser acessado
posteriormente, bem como as instruções para participação após o encerramento da
audiência, dentro do prazo de dez dias. Respeitado o prazo de dez dias, não foram
encaminhadas novas contribuições e participações sobre a audiência pública. As instruções
relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para acesso foram
divulgadas previamente, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência da data de
realização da audiência pública, no endereço eletrônico www.ibram.df.gov.br e ficam
disponíveis após o encerramento da Audiência Pública para aqueles que quiserem acessar
posteriormente. Os estudos e a documentação podem ser acessados por meio do endereço
eletrônico www.ibram.df.gov.br. A ata sucinta deverá ser anexada ao processo de
licenciamento ambiental e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no site do
BRASÍLIA AMBIENTAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data

de realização da audiência pública. A ata completa deverá ser anexada ao processo
de licenciamento e publicada no site do BRASÍLIA AMBIENTAL, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias contados da data de realização da audiência pública. A Audiência
pública transcorreu de maneira adequada e de acordo com o regulamento previsto.

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
 

INSTRUÇÃO Nº 166, DE 22 DE JULHO DE 2022
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 1.813, de 30 de dezembro de
1997, pelo Estatuto e pelo Regimento Interno da Fundação, resolve:
Art. 1º Reinstaurar a Comissão de Sindicância, constituída pela Instrução nº 78, de 14
de abril de 2020, publicada no DODF nº 72, de 16 de abril de 2020, página 31, visando
a apuração dos fatos constantes no processo 0196-000085/2017.
Art. 2º Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES

RETIFICAÇÃO
Na Instrução Normativa nº 08, de 14 de janeiro de 2020, publicada no DODF nº 11, de
16 de janeiro de 2020, páginas 54 e 55, ONDE SE LÊ: “...Art. 3º A FJZB encontra-se
aberta ao público, mediante pagamento na bilheteria, de terça-feira a domingo e
feriados, de 08h30min às 17h...”, LEIA-SE: “...Art. 3º A FJZB encontra-se aberta ao
público, mediante pagamento na bilheteria, de terça-feira a domingo e feriados, de
08h30min às 17h, com venda de bilhetes das 08:30min às 16:00h...”. Processo nº
00196-00000862/2022-15.

CONTROLADORIA GERAL

PORTARIA Nº 167, DE 22 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre a indenização pelo uso de veículo próprio devida aos ocupantes da
carreira Auditoria de Controle Interno, a que se refere o art. 7º da Lei nº 5.175, de 19
de setembro de 2013.
O SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO
FEDERAL, Substituto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105,
parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o
disposto no art. 7º da Lei nº 5.175 de 19 de setembro de 2013, em conjunto com o
Decreto nº 43.138, de 24 de março de 2022, resolve:
Art. 1º A indenização prevista no art. 7º da Lei nº 5.175/2013 é devida aos servidores
da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, inclusive quando no
exercício de cargos em comissão, de natureza especial ou política, desde que lotados e
em exercício na Controladoria-Geral do Distrito Federal, pelo uso de veículo próprio
para o desempenho de suas funções e execução de atividades inerentes ao exercício do
cargo, sendo paga na forma estabelecida nesta Portaria.
Parágrafo único. Considera-se veículo próprio, para os fins desta Portaria, todo aquele
que não pertença ao Distrito Federal ou que não esteja a sua disposição por força de
contrato de locação, cessão ou qualquer outra forma de uso legal ou regularmente
permitido.
Art. 2º Não fará jus ao recebimento da indenização pelo uso de veículo próprio o
membro da carreira Auditoria de Controle Interno Distrito Federal quando:
I – em gozo de férias ou licença, de viagem eventual ou transitória a serviço e dos
demais afastamentos previstos na Lei Complementar nº 840/2011;
II – ocorrer qualquer outra situação funcional na qual tenha ficado impedido do regular
exercício das atribuições da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal.
Parágrafo único. O servidor para receber a indenização de transporte deverá manter
atualizadas suas informações cadastrais junto à Administração Pública e residir na
Região Integrada do Distrito Federal – RIDE, nos termos da Lei Complementar nº 94,
de 19 de fevereiro de 1998, e suas alterações.
Art. 3º A realização dos serviços externos fica condicionada a prévia autorização por
ordem de serviço interna editada pelo Secretário de Estado Controlador-Geral ou por
Subcontrolador da Controladoria-Geral na qual o membro da carreira Auditoria de
Controle Interno estiver em exercício.
§ 1º A ordem de serviço interna deverá conter a especificação do trabalho a ser
realizado, contemplando o objetivo, o período e a equipe designada;
§ 2º Observada suas naturezas e peculiaridades, os serviços externos de que trata este
artigo podem ser atribuídos via ordem de serviço interna a mais de um membro da
carreira de Auditoria de Controle Interno, inclusive com lotações distintas dentro da
Controladoria-Geral;
§ 3º Não é computada para efeito de serviço externo a saída para participação em
cursos e seminários de capacitação e reciclagem, exceto quando o servidor participe do
processo como instrutor ou multiplicador interno, sem remuneração pela atividade;
§ 4º Não se consideram como serviço externo os deslocamentos para as respectivas
unidades de lotação do servidor;
§ 5º Desde que autorizado na ordem de serviço interna de que trata o caput, em
homenagem ao princípio constitucional da eficiência e visando sempre ao
atendimento do interesse público, o servidor pode realizar serviços externos
pertinentes a unidades diversas de sua lotação.
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