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ATA DA 25a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA — LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minutos do décimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil 

	

2 	e dezessete, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da 

	

3 	SEGETH, foi aberta a 2? Reunião do Grupo de Trabalho — Lei De Uso e Ocupação do Solo 

	

4 	do Distrito Federal - LUOS, pela Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Varizo 

	

5 	Cavalcante, contando com a presença do Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano da 

	

6 	Segeth, Vicente Correia Lima Neto, da Diretora de Planejamento, Políticas, Planejamento e 

	

7 	Sustentabilidade, Silvia Borges de Lázari e da Coordenadora de Planejamento Urbano da 

	

8 	Segeth, Heloisa Pereira Lima Azevedo e de membros representantes da Sociedade Civil do 

	

9 	Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito 

	

10 	Federal — CCPPTM/DF e do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, 

	

11 	bem como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana — SUGEST/SEGETH, 

	

12 	instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Complementar, que dispõe 

	

13 	sobre a LUOS.A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue 

	

14 	transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos. 1.2. Informes. 1.3. Planilhas de 

	

15 	Parâmetros Urbanísticos. 2. Itens para Apreciação. 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. 

	

16 	Prosseguiu ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos. A Subsecretária Cláudia 

	

17 	Varizo Cavalcante abriu a reunião, saudando e agradecendo a presença de todos. Passou ao 

	

18 	Subitem 1.2. Informes. Informando que será realizada a terceira e última Audiência Pública 

	

19 	da LUOS em nível de Governo, para debater o Projeto de Lei que está submetido à apreciação 

20 no site da Segeth, bem como tabelas de parâmetros, mapas e todos os anexos da Lei. 

	

21 	Informou também que o objetivo da reunião da Câmara Técnica seria para discutir a 

	

22 	apresentação dos instrumentos, de como a LUOS está incorporando e tratando dos 

	

23 	instrumentos da Outorga Onerosa do Direito de Construir e da Alteração de Uso — ODIR e 

24 ONALT, e também para apresentar a proposta e o estudo técnico, e como se deu o 

25 desenvolvimento desses dois assuntos. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu 

	

26 	seguimento passando ao Subitem 1.3. Planilhas de Parâmetros Urbanísticos. Convidando para 

27 compor a mesa a Coordenadora de Planejamento Urbano da Segeth, Heloísa Pereira Lima 

	

28 	Azevedo e a Diretora de Planejamento, Políticas, Planejamento e Sustentabilidade, Silvia 
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58 	Deixando claro que não configura alteração ou extensão de usos ou atividades para aplicação 

59 da ONALT, e que se excetua do § 1° a mudança do grupo habitação unifamiliar para 

60 	habitação multifamiliar. A Senhora Vera Mussi Amorelli questionou em relação ao capta do 

61 	Art. 71, que coloca que a ONALT constituiu autorização de alteração e extensão dos usos ou 

62 	atividades em relação ao definido na norma original, se a questão da norma original, indo ao 

63 	PDOT, o Art. 176 do PDOT, considera alteração a mudança de uso ou atividade para outro 

64 	diferente, daquele originalmente indicado nas normas vigentes para a respectiva unidade 

65 	imobiliária. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que a princípio 

66 	entenderam que abrangia a questão, pois os Planos Diretores Locais — PDL's, teriam que 

67 	considerar o uso vigente a época do PDOT de 97. A Senhora Vera Mussi Amorelli explanou 

68 	que o PDOT atual dispôs diferente da maneira como foi lido, retrocedendo, disse que 

69 	considera a alteração para outro diferente daquele originalmente indicado nas normas 

70 	vigentes, portanto, não seria norma vigente do PDOT atual, sugeriu que fizessem uma análise 

71 	mais cuidadosa, pois pode dar margem a dúvidas e ensejar em ações judiciais posteriores, 

72 também indagou sobre a questão das exceções, em quais situações no PDL estão 

73 	contempladas as exceções. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que para a 

74 ONALT qualquer valorização com alteração há cobrança. O Representante Francisco das 

75 	Chagas Leitão solicitou esclarecimento quanto a haver na Lei uma cobertura à hipótese do 

76 	hotel que se configura como habitação coletiva, e que possa usar dessa prerrogativa de dizer 

77 	que é serviço de hospedagem para fugir da incidência de ONALT. A Subsecretária Cláudia 

78 Varizo Cavalcante respondeu que é uma questão que será conferida, acrescentou que o 

79 pensamento de que alteração de uso seria qualquer mudança no nível da atividade ou do 

80 	próprio uso, que admitiu o comercial e agora admite também o institucional, e verifica se 

81 houve valorização no nível de atividade. O Representante Francisco das Chagas Leitão 

82 	sugeriu equiparar hospedagem e habitação coletiva, pois é o que ocorre. A Subsecretária 

83 	Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que farão uma melhor avaliação para verificar se é 

84 	benéfico colocar tal distinção. O Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano da Segeth, 

35 	Vicente Correia Lima Neto, informou que após fazer avaliação com a equipe da Terracap, 

86 	que faz as cobranças de ONALT, sempre há a valorização para habitação coletiva e todo o 
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116 Silvia Borges de Lázari deu prosseguimento a apresentação, com o art. 72, que são as 

117 	exceções, não sendo aplicada para as unidades imobiliárias localizadas nas UOS, RO 1 e RO 

118 2, pois a ONALT está sendo cobrada em todo o território, e resolveram deixar claro que 

119 	nessas áreas não se cobraria ONALT, pois o almejado é a diversificação de uso. O 

120 	Representante João Gilberto de Carvalho Accioly colocou que se houver um imóvel com 

121 	uso residencial, e liberar um uso comercial, não estará agregando nenhum valor. A Diretora 

122 Silvia Borges de Lázari complementou que deixarão claro que não será cobrado. Após 

123 	discussão a Diretora Silvia Borges de Lázari retomou a apresentação, e que informou que 

124 	não se aplica nas unidades imobiliárias localizadas nos UOS CSII 1, CSIR 1, CSIR 1-NO, que 

125 	são as unidades imobiliárias pequenas, a nível local, e quando tiver alteração de uso na 

126 	questão de comercial, prestação de serviços institucionais ou industrial. A Subsecretária 

127 Cláudia Varizo Cavalcante complementou que o nível de atividades sempre identificado 

128 	como 1, tem uma gama menor de atividade do que o 2, portanto, a questão do planejamento 

129 	dos mapas são lotes menores e são comércios locais. O Representante Célio da Costa Melis 

130 	Junior, IAB/DF, questionou quanto aos casos de remembramento. A Subsecretária Cláudia 

131 	Varizo Cavalcante esclareceu que não há problema, pois, os lotes que admitem residência 

132 	estão nos encabeçamentos das quadras onde as atividades econômicas estão ocorrendo de uma 

133 	forma mais diversificada, mesmo que tenha remembramento, há todo um escalonamento das 

134 áreas que cabem a outorga dizer indicar parâmetros. O Representante João Gilberto de 

135 	Carvalho Accioly informou que seria difícil simplesmente apresentar o uso original, que é o 

136 	que está na pauta do IPTU, e se agregar algum, já teriam uma porcentagem maior, ficando 

137 	mais simples, e qualquer pessoa saberá fazer a conta. O Subsecretário Vicente Correia Lima 

138 	Neto concordou que seria o ideal. A construção do observatório imobiliário em conjunto com 

139 a regulamentação da ONALT e ODIR é trazer um processo de cálculo mais expedito. 

140 Complementou que nas condições apresentadas está isentando o pagamento, pois querem 

141 	incentivar que esse tipo de atividade ocorra no território. O Representante João Gilberto de 

142 	Carvalho Accioly, esclareceu que o uso original dos apresentados já era residencial, portanto, 

143 	não cabe ONALT, pois o uso residencial é o mais valorizado, e discordou com o fato de haver 

144 cobrança de ONALT na alteração do unifamiliar para o multifamiliar. Após discussão, a 
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174 	qualquer pessoa poderia pedir o laudo, pois se há interesse em comprar um lote, é necessário 

175 	saber qual o valor da ONALT. O Representante Célio da Costa Melis Junior acrescentou 

176 	que isso não seja vinculado a qualquer valor venal, para fazer a avaliação de viabilidade. Foi 

177 	sugerido deixar mais claro, se um não sobrepõe o outro, se o laudo do profissional não pode 

178 	ser questionado pelo profissional da Terracap. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

179 	complementou que estão dando a possibilidade de ampliar o quadro da Terracap, acrescentou 

180 	que os procedimentos continuam, encaminha-se à Terracap, que faz o laudo, e caso não haja 

181 	pessoal disponível, poderá utilizar o cadastro. O Representante Célio da Costa Melis Junior 

182 	questionou se seria recomendável restringir. A Coordenadora Heloisa Pereira Lima Azevedo 

183 	acrescentou que o cadastro poderia ser feito por eles, na Segeth. O Representante Giulliano 

184 	Magalhães Penatti, Terracap, informou que independente do profissional especialista ser da 

185 	Terracap ou é da instituição, deverá ter um protocolo a ser seguido. O Representante João 

186 Gilberto de Carvalho Accioly colocou que no mercado querem segurança, portanto, o 

187 	profissional da Terracap ou o profissional habilitado terá que dar um valor para fechar a 

188 	conta. O Representante Giulliano Magalhães Penatti acrescentou que há critérios para fazer 

189 	tal avaliação. O Representante Célio da Costa Melis Junior complementou que. se  tratando 

190 	de ONALT, o método de avaliação é comparativo, e no caso de alteração de uso o risco de 

191 	não ter usos próximos na localidade, será feito com outras localidades. O Representante 

192 	Giulliano Magalhães Penatti informou que tem que ser cadastrado, e que seria bom ter uma 

193 	alternativa para ter mais profissionais habilitados para poder fazer essa avaliação. Após 

194 discussão o Representante Célio da Costa Melis Junior questionou se ao procurar a 

195 	Terracap, e não houver avaliador, poderá optar pelo profissional cadastrado ou ficará por 

196 	opção. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto informou que a ideia é que seja opção da 

197 	Terracap, não tendo opção, ela terá um cadastro próprio. O Representante Célio da Costa 

198 	Melis Junior questionou se seria paga a avaliação ou se aumentaria o valor. O Subsecretário 

199 	Vicente Correia Lima Neto respondeu que não aumentaria, acrescentou que estão criando a 

200 possibilidade de ampliar o quadro de avaliadores. Informou que se a regulamentação 

201 	especifica ficar a cargo da Terracap, poderá ser instrumento de controle para balizar se o 

202 	laudo que está sendo calculado para aquela região está fora da mediana das avaliações 
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232 	encaminhamentos em relação as consultas presenciais estão sendo analisados. Fica registrada 

233 	a sugestão que a relatoria seja feita composta em um membro do Governo e um membro da 

234 	Sociedade Civil. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que vão levar isso 

235 	ao conhecimento do secretário. O Representante Célio da Costa Melis Junior sugeriu que 

236 seja membro do Conplan, mas que não faça parte da Câmara Técnica. A Coordenadora 

237 Heloisa Pereira Lima Azevedo retomou a apresentação. O Representante Francisco das 

238 	Chagas Leitão questionou se foi previsto no caso das isenções, que fosse isento se tratando 

239 	de aumento de potencial construtivo que seja insignificante. O Representante Célio da Costa 

240 	Melis Junior colocou que o código de obras regula os parâmetros edilícios e as alterações de 

241 medida têm os seus amortecedores. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

242 	complementou que isso não foi feito, e que nas tabelas há muitas situações de diferença do 

243 	básico para o máximo e que são muito pequenas, lembrou que a Lei tem na sua essência um 

244 	trabalho de sistematização, e atualmente existe pequena variação de potencial, prevista nos 

245 coeficientes do PDOT, e que isso foi importado de normas, que variam de 2 o potencial 

246 básico e o potencial máximo 2,5. A Coordenadora Heloisa Pereira Lima Azevedo 

247 	acrescentou que estão seguindo a tabela, existem os mapas por Região Administrativa, 

248 	mostrando os coeficientes onde estão incidindo. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

249 	esclareceu que atualmente a cobrança da ODIR é direto no licenciamento, a CAP identifica no 

250 momento da emissão da licença de construção que é feita a cobrança da ODIR, e como a 

251 	ODIR era a cobrança em cima de uma pauta do IPTU, o processo é simples. A Coordenadora 

252 Heloisa Pereira Lima Azevedo apresentou como a tabela foi construída. O Subsecretário 

253 Vicente Correia Lima Neto explicou que a lógica por detrás da gradação é tratar como 

254 	instrumento o elemento de desenvolvimento e ter variações dentro do território para que 

255 	consiga, pensando na lógica da produção do espaço, quem for tomar a decisão de produzir, e 

256 	balancearam onde já existe uma concentração de renda ou uma alta quantidade de serviços, e 

257 	em contrapartida as áreas mais deficitárias, onde não há serviço e querem trazer 

258 	desenvolvimento, deixando a produção do espaço mais baixa, em tais áreas. O Representante 

259 	Francisco das Chagas Leitão abordou que a redação está coerente com a questão de usar o 

260 	parâmetro renda, acrescentou que parametrizar pela renda está coerente. O Subsecretário 
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290 pacífico. Acrescentou que é algo para orientação em função de algumas premissas de uso 

291 	misto que estão colocando dentro da LUOS, sendo algo a ser discutido. O Representante João 

292 	Gilberto de Carvalho Accioly abordou outro impacto, de o terreno ter o valor venal avaliado 

293 	do metro quadrado, estar no IPTU, e esse valor exige a metodologia para chegar ao seu valor, 

294 	e quando usar um índice de 1.4 ou 1.2 por exemplo, vai diminuir o valor venal atual do 

295 terreno, com potencial básico. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que 

296 	atualmente o Y é 0.2 e é aplicado indistintamente 0.2. Lembrou que houve recente alteração 

297 na fórmula que dá o resultado mencionado pelo Representante João Gilberto de Carvalho 

298 	Accioly, pois era cobrado bem mais pelos metros construídos, e não pelo terreno. O 

299 	Representante Vicente Correia Lima Neto explanou que essa é a fórmula antiga e que agora 

300 	faz a lógica do terreno virtual acrescido, mas o valor de referência é o valor do terreno, mas a 

301 	referência do valor era só o valor de metro quadrado do terreno multiplicado pela variação do 

302 	seu coeficiente, o quanto se poderia construir. Acrescentou que o importante é que está 

303 	relativizando o valor de mesmo quadrado do terreno pelo potencial trazido. O Representante 

304 	João Gilberto de Carvalho Accioly explicou que há a Lei e o Decreto, e que a lei antiga 

305 dava margem a dúvida, se aplicava em cima do metro quadrado do terreno ou do metro 

306 quadrado do potencial do terreno, e que sempre foi aplicado em cima do metro quadrado 

307 	potencial do terreno, nunca em cima do valor do metro quadrado do terreno, que sempre foi 

308 	em cima do potencial. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto enfatizou que o valor de 

309 	referência é a base de cálculo do IPTU, portanto não é o valor de mercado que ele vale. O 

310 Representante Célio da Costa Melis Junior acrescentou que estão falando sobre o metro 

311 	quadrado do terreno vazio, e que inevitavelmente tem-se que fazer o cruzamento do valor 

312 final do imóvel construído no seu potencial máximo, com adensamento da cidade. O 

313 	Representante João Gilberto de Carvalho Accioly concordou e complementou que a questão 

314 	de ficar com terreno ocioso tem que ser desestimulado. O Representante Célio da Costa 

315 	Mais Junior sugeriu que fizessem a análise, não só o preço do terreno vazio, de quando o 

316 	potencial construtivo for totalmente utilizado, qual seria a vantagem ou desvantagem. O 

317 	Representante João Gilberto de Carvalho Accioly complementou que isso dará um impacto 

318 	geral, e a questão de diminuir o valor de IPTU tem um pequeno impacto positivo para quem 

11 
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348 instrumento de grande importância que precisaria de uma avaliação mais acurada, não 

349 podendo tomar decisões com base em hipóteses e suposições. A Subsecretária Cláudia 

350 	Varizo Cavalcante concordou, e acrescentou que vão trabalhar isso. Observou nos mapas o 

351 	impacto do instrumento, pois uma questão interessante no Distrito Federal foi o aumento com 

352 	o PDOT dos coeficientes, que ao serem definidos, não estabeleciam o básico e máximo, 

353 	apenas os coeficientes elevados e que o PDOT elevou bastante o patamar dos coeficientes 

354 	básicos. Mostrou que nos lotes de residencial obrigatório 1 e 2, os coeficientes foram 

355 	igualados na LUOS, e já eram em grande medida, e onde não eram foi igualado, pois não se 

356 	aplica a outorga onerosa, isso no residencial obrigatório, que é o unifamiliar. Acrescentou que 

357 	no restante se aplica. Exemplificou com as situações das RA's. 3. Assuntos Gerais. A 

358 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que há uma série de questões para serem 

359 	vistas, e que terminaram os temas propostos. Informou que não haveria reunião na sexta-feira, 

360 e que confirmariam a reunião da semana seguinte, pois entrará de férias. Informou que 

'61 	passariam a ser duas reuniões semanais, para intensificar o debate até fazer a leitura do 

362 Projeto de Lei para que possam avançar. O Representante Célio da Costa Melis Junior 

363 	sugeriu que se ativessem mais ao texto da Lei, ser uma discussão artigo por artigo, como foi 

364 	feito no Código. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante concordou. Acrescentou que o 

365 	tema a ser tratado são as regras de transição, e que podem fazer isso já lendo o texto, a partir 

366 	da próxima reunião. Item 4. Encerramento. Não havendo mais discussões e debates, a reunião 

367 	foi encenada. 

CLÁUDI VARIZO CAVALCANTE 
Subsecretária 

SUGEST/SEGETH 

VICENTE CORREIA LIMA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN/SEGETH 
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