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ATA DA 26a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA - LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo 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 26' Reunião do Grupo de Trabalho — Lei De Uso e Ocupação do Solo 

	

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

5 Cavalcante, contando com a presença da Diretora de Normas Urbanas c 

	

6 	Informações da Subseeretaria de Gestão Urbana da Segeth. Tatianne da S. Paz Souza e de 

	

7 	membros representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de Preservação e 

	

8 	Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal — CCPPTM/DF e do Conselho 

	

9 	de Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, bem corno do Grupo de Trabalho da 

	

10 	Subsecretaria de Gestão Urbana — SUGEST/SEGETH, instituído com a finalidade de elaborar 

	

11 	Minuta de Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença 

	

12 	encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura 

	

13 	dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Apreciação e Aprovação das Atas da 22 e 23' Reunião. 

	

14 	realizadas nos dias 22/05 e 23/06/2017. respectivamente: 2. Itens para Apreciação 2.1 Debate 

	

15 	do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS. até o art. 14. 3. 

	

16 	Encerramento. Passou prontamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: a 

	

17 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu início à reunião saudando a todos. Passou ao 

	

18 	Subitetn 1.2. Informes: Informou que o Secretário de Estado Thiago Teixeira de Andrade está 

	

19 	de férias e o Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues, está participando de outra 

	

20 	reunião. Informou que foi acordado antes da Audiência Pública, que iriam dar início a um 

	

21 	debate mais específico sobre o PLC nas reuniões de Câmara Técnica e que ao final da reunião 

	

22 	terão que definir unia agenda de trabalho para escolher os dias que poderão dar continuidade 

	

23 	ao debate. Explanou que devem empreender uma metodologia, pois estão com um prazo curto 

	

24 	para finalizar o trabalho, e, portanto, seria importante ter um debate específico sobre as 

	

25 	questões a serem pontuadas. Informou que houve a R Audiência Pública no dia 15/07/2017 j 

	

26 	no campas da Ceilândia, abordou que foi uma audiência longa, com unia participação 

	

27 	polarizada pelas questões do Lago Sul, Lago Norte e Park Way, porém. que outros pontos 

	

28 	foram também abordados. Complementou que todo o material se encontra disponível no site 

	

29 	da Segeth. Prosseguiu ao subitem 1.3. Apreciação e Aprovação das Atas da 2r e 23' Reunião  
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30 	realizadas nos dias 22/05 e 23/06/2017, respectivamente: Sendo aprovadas por unanimidade. 

31 	A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu prosseguimento ao Item 2. Itens para  

32 	Apreciação 2.1 Debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupacão do Solo - 

33 	LUOS. até o art. 14: Antes de dar início aos itens do PLC, a Representante Carolina Baima 

34 	Cavalcanti, IAB/DF, fez uma observação em relação ao cronograma, para melhor 

35 	compreensão da dinâmica do trabalho que está sendo proposto pela Secretaria, questionou 

36 	quantas reuniões estão sendo planejadas até a conclusão da revisão do PLC. A Subsecretária 

37 	Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que o texto completo foi disponibilizado para a 

38 	última Audiência Pública, porém, a primeira parte, que trata dos parâmetros de uso foi revista 

39 para a r Audiência Pública, com o acréscimo da parte dos parâmetros de ocupação, 

40 	complementou que nas próximas três semanas, seriam necessárias duas reuniões na Câmara 

41 Técnica, semanalmente. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly, 

42 	Sinduscon/DF, registrou o reconhecimento pelo enorme trabalho feito pela Secretaria de 

43 	agrupar várias legislações em uma só, tornando a leitura mais objetiva. Questionou quanto à 

44 	formatação da Câmara Técnica, para quê ela serve, complementou que trouxeram uma série 

45 	de contribuições e observações com relação a urna série de pontos, e que não conseguiram 

46 observar o que foi de fato contemplado. Explicou que com o texto completo da Lei 

47 	identificaram grandes perdas, quando associadas afastamento com altura, e expôs que o ponto 

48 	mais sensível é o coeficiente de aproveitamento, e que estão sempre procurando apontar isso 

49 	nas reuniões, porém, não há retorno. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante discordou 

50 do Representante João Gilberto de Carvalho Accioly, esclareceu que não começaram a 

51 trabalhar com a Câmara Técnica com algo já elaborado, complementou que discutiram 

52 	conceitualmente, e que foi de grande contribuição tudo que foi trazido. Explicou que na 

53 	reunião em que foram feitas as observações no parâmetro apresentado na 22  Audiência 

54 	Pública houve um acréscimo de dois pavimentos em todas as edificações com altura maior. e 

55 	que isso estaria na tabela. Com  relação a coeficiente, explicou que já foi apresentada a 

56 	metodologia de corno foram definidos tais coeficientes e como eles foram absorvidos pela 

57 	LUOS. e que há uma divergência em relação à metodologia, tal como proposta, completou 

58 	que estão trabalhando com coeficiente do PDOT, que estão vigentes e já alteraram os ...j 
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59 	coeficientes anteriores. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly informou que 

60 	não viu justificativa técnica que fundamente a perda de alguns potenciais. A Subsecretária 

61 	Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que todo o material que recebem é analisado e 

62 	identificado se é pertinente, porém, que essa resposta ainda não foi clisponibilizada para todos 

63 	os questionamentos, a não ser as que foram apresentadas em Audiência Pública. Explicou que 

64 	têm, como material técnico da LIJOS, todas as planilhas que foram feitas, de quando fizeram 

65 	a sistematização, pois é necessário entender que ao sistematizar parâmetros de ocupação são 

66 	incorporados vários lotes e os transformam em faixas de áreas, e, portanto, há ganhos e perdas 

67 	em tal sistematização. Então, do coeficiente, tem-se o levantamento de quantos lotes tiveram 

68 	decréscimo c aumento do potencial. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly 

69 	questionou se seria possível agendar uma reunião para o assunto. A Subsecretária Cláudia 

70 	Varizo Cavalcante informou que seria complicado, porém, poderiam repassar o material que 

71 	conheçam, acrescentou que está publicizado, pois faz parte do processo. Após debate, 

72 	complementou que em relação ao coeficiente, todos os debates que foram feitos apresentaram 

73 	as justificativas. Completou que o coeficiente máximo tem sido ajustado nas situações em que 

74 	está em um patamar mais elevado, justamente por conta das adequações dos parâmetros. O 

75 Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior, Sinduscon/DF, rebateu que estão 

76 	fugindo muito da proposta. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que 

77 	projeção e coeficiente são diferentes, pois não tem área do lote, e sim a área, e a edificação é 

78 	bem menor do que a área do lote. O coeficiente está relacionado ao número de pavimentos 

79 	que se admite. Projeção é diferente e o potencial está relacionado. O Representante José 

80 	Antônio Bueno Magalhães Junior explicou que adensamento continua sendo adensamento. 

81 	independente de ser projeção ou não. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu 

82 	que projeção é diferenciada de lote, em relação aos parâmetros. Ressaltou que vão 

83 	encaminhar para os representantes o material desenvolvido, e na próxima reunião, buscará 

84 	algumas questões mais amplas com relação aos coeficientes, e trazer mais informações. 

85 	Acrescentou que as sugestões são ouvidas, porém, não significa que simplesmente irão mudar 

86 	a metodologia, completou que estão usando o coeficiente do PDOT, e fazem as diminuições 

87 	em determinados casos, que isso faz parte de urna análise mais geral que não entendam que 
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88 	possa ser alterado. O Representante Eduardo Aroeira Almeida, Adenii/DF, pontuou que não 

	

89 	foi defendida a situação pontual, que há situações pontuais indicadas por eles, que se repetem 

	

90 	nas cidades satélites. Pontuou que dentre as reclamações há questões de lotes que reduziram 

	

91 	no PDOT, porém. complementou que não estão questionando metodologia, e que querem um 

	

92 	espaço para discutir o tema. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante reforçou que na 

	

93 	próxima reunião vão disponibilizar uni apanhado, mostrando os lotes onde houve redução e 

	

94 	aumento, e acrescentou que já haviam apresentado as razões da diminuição do potencial 

	

95 	máximo, em função da constituição do espaço, estando definida uma altura, e estão tomando 

	

96 	proporcional o coeficiente. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly acrescentou 

	

97 	que não há problema em reduzir, porém, deixou claro que quando se tem um lote que tem uni 

	

98 	determinado potencial e se reduz, há a diminuição do valor vendável. Reforçou que esse fato 

99 tem um impacto muito grande. O Representante Paulo Roberto de Morais Muniz, 

100 ADEMI/DF, complementou que a cidade de Brasília é diferente, explicou que o setor 

	

101 	imobiliário compra o lote de forma legal da Terracap, do Governo do Distrito Federal, e que 

	

102 	não fazem nenhuma construção ilegal. Reforçou que o setor não concorda com isso, e que 

103 para conseguirem levar adiante a LUOS, que é muito importante para a cidade, terão que 

	

104 	dialogar melhor, e que não vão aceitar a proposta desse modo, e que serão obrigados a tomar 

105 unia atitude mais drástica. O Representante Ipaminona Rodrigues da Silva, ASSINC/DF, 

	

106 	como morador da cidade de Ceilândia, disse ter interesse no debate, e que gostaria que fosse 

	

107 	uma discussão aberta para debaterem melhor o assunto. A Subsecretária Cláudia Vadio 

	

108 	Cavalcante colocou que toda argumentação é para o melhor da cidade, e que o coeficiente é 

109 um dos fatores, mas que existe uma conformação urbana, e que tudo foi levado em 

	

110 	consideração para definição dos parâmetros. O Representante André Luiz Almeida Pinto de 

111 Oliveira, ADEMI/DF, complementou que se levarem em conta que o grande patrimônio, 

	

112 	pertencente a todos, que é da Terracap, e que tem lotes, a partir do momento em que baixar 

	

113 	também os potenciais dos lotes da Terracap, também estarão perdendo valor. A Subsecretária 

	

114 	Cláudia Variz° Cavalcante relembrou a existência das regras de transição, explicou que a 

115 pessoa que quiser empreender com a norma anterior tem o prazo da transição. O 

	

116 	Representante Francisco das Chagas Leitão, Agefis, retomou a proposta da Representante 

tn‘ 
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117 	Janine Malta Massuda, OAB/DF, que é muito importante na reta final saberem quantas 

118 	reuniões serão realizadas até finalizarem, e também que se defina um cronograma do que vai 

119 	ser debatido em cada reunião, propôs, como forma de trabalho, que trabalhem um tema em 

120 	determinada reunião, todas as propostas que forem colocadas pelos diversos atores presentes, 

121 	e dê o resultado delas no começo da reunião seguinte. A Subsecretária Cláudia Variz° 

122 	Cavalcante concordou, complementou que teriam, pelo menos, mais seis reuniões. O 

123 Representante Francisco das Chagas Leitão sugeriu que pudessem encaminhar as 

124 	pendências específicas, lote a lote, apartadamente para a área técnica, por meio de um e-mail, 

125 	eles analisam caso a caso e apresentam nas reuniões. O Representante José Antônio Bueno 

126 	Magalhães Junior questionou quanto ao prazo. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante 

127 	respondeu que o prazo é até o mês de agosto, prazo esse dado pelo Governador. A Diretora 

128 Tatianne da S. Paz Souza fez uma proposição de metodologia, explicando que o objeto 

129 	principal com que foi convocada a reunião e para tratarem especificamente dos dispositivos 

130 	do PLC, portanto para poderem otimizar o trabalho, sugeriu receberem as proposições e os 

131 	encaminhamentos. que já venha dos órgãos, sistematizam e colocam na minuta, e devolvem. 

132 	possibilitando de as pessoas terem conhecimento antes, e após isso, debatem todo o texto que 

133 	está disponibilizado no sue, para não terem que ler inteiro. No Art. 1° a Representante 

134 	Carolina Baima Cavalcanti, destacou que está: "mata dos parcelamentos urbanos 

135 	registrado em Cartório de Registro de Imóveis competente e nos parcelmnentos urbanos 

136 consolidados, implantados e aprovados pelo Poder Público, na Macrozona Urbanc,-. 

137 	Questionou porque não tratar das áreas de regularização fundiária. A Subsecretária Cláudia 

138 	Varizo Cavalcante respondeu que a LUOS está tratando de lotes, e que esse princípio já 

139 	consta do PLC anterior, de 79, que identifica que a área que a integra a LUOS é o lote, c 

140 	impede de colocar os parcelamentos de regularização. A Representante Carolina Baima 

141 	Cavalcanti sugeriu retirar o trecho da redação: "aprovado pelo Poder Público-. sendo 

142 suficiente. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante informou que existem os 

143 	zoneamentos estabelecidos nas diretrizes, e que já há algumas indicações sobre a ocupação, 

144 	então, a Segeth tem regrado as áreas desta forma, e não seria possível incluir a LUOS. A 

145 	Representante Carolina Baima Cavalcanti registrou que não é interessante que seja feito 

tvy  (91-c. 5 
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146 	dessa forma, e que seria muito mais transparente quando se tem a regra pré-estabelecida e 

147 	colocada em Lei, do que ser definido no caso a caso depois, e após, ao final, ser colocado na 

148 Lei na forma de uma legenda para o futuro. Destacou que é muito mais interessante ter 

149 	sempre parâmetros pré-definidos de ocupação para o futuro, independente de ser regular ou 

150 	não. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que a partir da revisão do PDOT 

151 	avançarão nessa questão, e terão a possibilidade de avançar a partir do que já foi estudado 

152 	sobre tais áreas. O Representante Francisco das Chagas Leitão sugeriu de colocar onde está 

153 	a definição da LUOS, ao invés de estar no caput, estar no § 10. Após discussão, o 

154 Representante Leonardo Mundim, OAB/DF, concordou que pudesse inverter, colocar 

155 	primeiro o que é a LUOS e depois o que ela estabelece, deixando o texto mais técnico. A 

156 	Representante Carolina Baima Cavalcanti fez uma observação no § I°, onde cita que devem 

157 	ser integrados na base de dados da LUOS, questionou em relação ao "na base de dados", que, 

158 na verdade, vai ser integrado na LUOS como um Anexo, e quando se aprova um novo 

159 	parcelamento, teria que aprovar em Projeto de Lei alterando a LUOS incluindo novo Anexo. 

160 	A Representante Janine Malta Massuda, OAB/DF, fez questionamento técnico a respeito de 

161 qual instrumento normativo fará integração pois a LUOS é uma Lei Complementar e a 

162 	previsão dos novos loteamentos será detalhada posteriormente em decreto, depois que forem 

163 	aprovados pelo Conplan. Indagou se se seria possível estar automaticamente integrado como 

164 	um Anexo da LUOS, considerando a hierarquia, pois o parágrafo 1° prevê que serão 

165 	integrados "corno anexos". A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que os 

166 	novos parcelamentos ou projetos de regularização vão seguir a mesma metodologia da LUOS, 

167 	vão estabelecer parâmetros de ocupação, parâmetros de uso com a mesma metodologia. O 

168 Representante Leonardo Mundim destacou que o art. 104 complementa o § 1° do Art. 2°, 

169 	sendo um pouco mais detalhado. A Representante Carolina Baima Cavalcanti colocou que a 

170 	regulamentação posterior é muito frágil juridicamente. Questionou como funcionaria para o 

171 	futuro nas áreas de regularização. Após breve debate, a Diretora Tatianne da S. Paz Souza 

172 	esclareceu que a LUOS não estabelece parâmetros de aprovação de parcelamento, e a 

173 	regularização do procedimento é por Decreto, inclusive, constando no PDOT. Acrescentou 

174 que os parcelamentos novos não são aprovados por Lei Complementar, são aprovados por 
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175 	Decreto. Portanto, a alteração de parâmetros, conforme a Lei Orgânica tem que ser feita com 

176 	Lei Complementar, estudo e na LUOS. Porém, a aprovação de projetos tem que passar todo o 

177 	rito, como aprovação ambiental, e ser aprovado por Decreto. Após discussão, a Diretora 

178 	Tatianne da S. Paz Souza propôs anotarem, e disponibilizarem o resultado já com uma nova 

179 	redação, e se for necessário corrigir, voltam na próxima reunião. O Representante Leonardo 

180 Mundim expôs preocupação quanto ao § 3°, que diz: "Caso identd ïque-se divergência na 

181 	representação gráfica, dos lotes e projeções, entre os mapas do Anexo II desta Lei 

182 	Complementar e o projeto de parcelamento urbano registrado em cartório. prevalece este 

183 	último". Quanto ao risco de fraude a partir da prevalência de um ato administrativo, no caso o 

184 	registro cartorial, sobre a Lei Complementar. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

185 	explicou que estão trabalhando em uma base de dados georeferenciada, e que deve reproduzir 

186 	o projeto que foi para registro em cartório, sendo um procedimento que foi sendo feito na 

187 	base existente. O Representante Francisco das Chagas Leitão questionou se ficaria com uni 

188 	projeto sem aprovação porque saiu uni Decreto. O Representante Célio da Costa Meãs 

189 	Junior, IAB/DF, questionou se não é pré-requisito da aprovação fazer a atualização da base 

190 	cadastral, se toda vez que nós entrarem com um projeto terem que colocar o levantamento 

191 	cadastral, planialtimétrico, se não seria suficiente. A Diretora Tatianne da S. Paz Souza 

192 	respondeu que que essa correção é feita na base de dados, tendo uma representação gráfica, e 

193 	um desenho no PLC diferente. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly 

194 	complementou que o seu entendimento é que prevalece o que está no registro do cartório. O 

195 	Representante Leonardo Mundim acrescentou que é uma prevalência automática, que essa 

196 	prevalência será declarada no Decreto, e corrigida. A Subsecretária Cláudia Variz° 

197 
	

Cavalcante complementou que pode manter o aspecto dizendo que prevalece, para não haver 

198 
	

dúvidas para quem estiver lá aplicando, acrescentou que farão a correção. O Representante 

199 
	

João Gilberto de Carvalho Accioly destacou sobre a função social, que quem o faz é o 

200 
	

Estado, citou o trecho: "Justa distribuição dos benefícios e ônus". Salientou a palavra "ônus" 

201 
	

decorrente do processo de urbanização, entendendo que qualquer alteração de parâmetros 

202 
	

urbanísticos que gere um ônus tem que haver uma justa distribuição. Um segundo ponto seria 

203 
	

o Inciso III. 'Recuperação dos investimentos do Poder Público que resultem Ra valorização 
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204 	de imóveis urbanas". Explicou que alteração de uso e aumento de potencial, os instrumentos 

205 	ODIR e ONALT vão recuperar para o Estado. Um outro ponto, seria o investimento do Poder 

206 	Público, informou que não entende que alteração de uso não é investimento. Questionou 

207 	quanto ao reflexo disso no restante da Lei. A Representante Carolina Baima Cavalcanti 

208 	colocou que isso vem do Estatuto da Cidade, quando se fala de recuperação do investimento 

209 	no Art. 20  do Estatuto estão falando do IPTU e na contribuição de melhora, no caso da 

210 recuperação do investimento. Corno não é o caso, sugeriu a mudança de redação por: 

211 	"recuperação da valorização gerado em imóveis urbanos por ações decorrentes de ação do 

212 	Poder Público", O Representante Leonardo Mundim sugeriu um Inciso XIII: "garantia da 

213 	função social da propriedade urbana". Pois é uma decorrência do Art. 5° da Constituição. 

214 	Após debate, o Representante Francisco das Chagas Leitão acrescentou que a LUOS não 

215 	traz nenhuma área onde os instrumentos vão incidir. No Inciso VIII, o Representante João 

216 Gilberto de Carvalho Accioly solicitou que complementasse: "Otimização do 

217 	aproveitamento da infraestrutura urbana promovendo adensamento onde couber". Sugeriu 

218 	ter na listagem de princípios algum princípio de compatibilidade entre LUOS, ZEE e PDOT. 

219 	A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante informou que irão avaliar melhor, pois ainda 

220 	não tem o ZEE e a questão ambiental está colocada nos princípios como algo a ser 

221 	perseguido. Após o retorno da discussão sobre os coeficientes máximos e mínimos 

222 	estabelecidos, a Diretora Tatianne da S. Paz Souza interveio sugerindo uma reunião para 

223 	tratar apenas dessa questão, para que debatam exaustivamente, mostrando as planilhas e 

224 conseguindo pontuar os lotes. O Representante Mateus Leandro de Oliveira, 

225 	Fecomércio/DF, fez considerações sobre o Art. 4°, sobre os objetivos, expôs ser importante 

226 	que todos tenham a visão de que o que está sendo apresentado precisa estar refletido no 

227 	restante da Lei, e que em caso das alterações introduzidas pela LUOS incidirem no entorno de 

228 	bens tombados, podem ser relativizados. Sugeriu ainda deixar isso mais claro, pois é um 

229 	objetivo geral aplicável a todo e qualquer situação. A Representante Carolina %ima 

230 	Cavalcanti acrescentou que toda e qualquer Lei de Uso e Ocupação dentro de um território. 

231 que tenha regra do IPHAN de tombamento, terá o bem tombado, e que elas devem ser 

232 compatibilizadas. O Representante Leonardo Mundim complementou a intervenção do 
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233 	Representante Mateus Leandro de Oliveira, questionando em até que ponto as normas do 

234 	IPHAN vinculam, pois há urna Emenda Constitucional que acrescentou um inciso no Art. 3°. 

235 	da LODF, que diz ser constitucional a portaria original, 314, que trouxe esse tombamento. No 

236 	tocante a essa portaria original, estão submetidos à LUOS menor, já que essa portaria foi 

237 	alçada à condição de Norma Constitucional local. Entretanto, normas subsequentes do 

238 	IPHAN, que possam vir a interferir na unidade federativa e no peculiar interesse do Distrito 

239 	Federal, não se sobrepõem. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante esclareceu que não 

240 	tem essa intenção e não foi colocada na norma, porém, corno um princípio, a questão de 

241 	preservar o conjunto urbanístico tombado não é apenas um objetivo do IPHAN, faz parte da 

242 	legislação e do planejamento da cidade ter o cuidado com essa área especial de tombamento. e 

243 	que não querem trazer a legislação do IPHAN. O Representante Leonardo Mundim sugeriu 

244 	a redação de que estabeleçam o controle o controle dos aspectos do limite urbano e a 

245 	preservação do conjunto urbanístico de Brasilia, que assim remete ao PPCUB, e não às 

246 	normas do IPHAN. O Representante Francisco das Chagas Leitão complementou a sugestão 

247 	para aperfeiçoar a redação de incluir explicitamente o entorno de bens tombados. O 

248 	Representante Leonardo Mundim abordou que o problema de colocarem bens tombados e 

249 	estarem transformando as normas que tombaram os bens em normas de Lei Complementar. 

250 	Explicou que foi feito um estudo jurídico na OAB pela Comissão de Direito Imobiliário. que 

251 	foi apresentado na segunda ou terceira reunião do PPCUB, falando sobre quais são os limites, 

252 	e que houve uma emenda constitucional para poder incluir e dar sumis: ao tombamento. A 

253 	Diretora Tatianne da S. Paz Souza solicitou que façam uma proposta de redação para que 

254 consigam avançar um pouco mais, e que encaminhem uni documento com unia 

255 	fundamentação por e-mail, para poderem disponibilizar para os demais integrantes da 

256 	Câmara, O Representante Mateus Leandro de Oliveira expôs que uma questão importante é 

257 	a discussão de que se a proposta da Secretaria está sendo efetiva ao adotar a Portaria do 

258 	Entorno na questão da altura como um limite, ou simplesmente fazer referência à norma do 

259 	IPHAN, de tombamento do entorno, deixando claro que ela existe e que precisa ser cumprida 

260 	nos termos definidos na consulta. O Representante Leonardo Mundim se comprometeu a 

261 	encaminhar para o e-mail da Diretora Tatianne da S. Paz Souza a Ata que foi feita no 

út 
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262 PPCUB com o estudo apresentado. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly 

263 	expôs uma dúvida em relação ao Inciso IX, que atualmente o PDOT cria mapas de densidades 

264 	para a cidade como um todo, inclusive para as novas áreas de parcelamento, e os projetos são 

265 	feitos pensando dentro dessa faixa de densidade prevista no PDOT. Informou que estava 

266 	identificando uma dupla oneração, pois uma vez que ele for obrigado a fazer o investimento 

267 	da infraestrutura com uma população maior, ele não vai poder comercializar o lote com o 

268 	potencial maior, só poderá comercializar com um potencial básico, e o potencial maior é do 

269 	Estado. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que o valor do lote é dado 

270 	pelas possibilidades de edificação, e que o coeficiente que estão seguindo é a Resolução, 

271 	inclusive do Ministério das Cidades, e que o melhor para o funcionamento da cidade é 

272 	estabelecer coeficiente básico 2 e unitário para os lotes, acrescentou que se o projeto previu 5, 

273 	e admitiu a possibilidade, tem que ser alcançada, tem que ser o 5. O Representante Célio da 

274 	Costa Melis Junior colocou que foi dito que o preço de um lote com coeficiente 2 é 100, e o 

275 	coeficiente 5 é 500. Portanto, se o preço do lote com coeficiente 5 é 500 a infraestrutura é 

276 	para 500. A Representante Carolina Salina Cavalcanti informou que é o princípio por trás 

277 	do solo criado é que tenha o direito, pois apenas há no registro imobiliário a metragem 

278 	quadrada igual à metragem registrada e que não está criando o solo, a metragem é a mesma, e 

279 	está dando um uso diferente. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly ressaltou 

280 	que a primeira coisa é política pública, é identificar a questão de infraestrutura urbana, se está 

281 	subutilizado, envolvendo planejamento urbano e estratégia de política pública. Colocou que 

282 	está sendo obrigado a fazer toda a infraestrutura desse solo criado 5, e que no caso não seria o 

283 	dono, ou seja. ter que fazer infraestrutura para um solo 5, sendo que é apenas o solo 1. A 

284 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que o preço do lote é dado pelo mercado, 

285 	pois se coloca um lote que tem potencial máximo 5 e um lote com potencial máximo 2. vão 

286 	ter preços diferenciados pelo mercado. Explicou que existem vários estudos que mostram 

287 	como que a ODIR não interfere no preço do mercado. Após discussão, a Representante 

288 	Carolina Raima Cavalcanti informou que os encargos urbanos dados, seja pela cobrança da 

289 	Outorga Onerosa, seja pela regra de parcelamento, e feita por parte da economia da 

290 	incorporação e da produção de solo e de todas essas questões, e vão para o mercado em que 
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291 	são os compradores e os produtores se regulam, e uma das questões por trás da Outorga 

292 	Onerosa é tentar uma diminuição geral do preço do solo. O Representante João Gilberto de 

293 	Carvalho Accioly explicou que o preço do solo é diretamente proporcional ao coeficiente. A 

294 	Diretora Tatianne da S. Paz Souza explicou que ficaram de trazer alguns textos teóricos 

295 	sobre o instrumento, encaminharão e que vão discutir o que a LUOS está trazendo. Sugeriu 

296 	que quem tiver conhecimento de uma base teórica disponibilize para a Câmara Técnica. 

297 Explanou que com relação a LUOS, o que ela está trazendo é o comando com relação a 

298 	estabelecer que os novos parcelamentos, sendo o coeficiente básico é 1. Portanto, os novos 

299 parcelamentos que forem aprovados, sejam com lotes, sejam com arcas que sejam da 

300 	Terracap, ou seja da área de um particular, que resolver fazer o parcelamento, já saberão que 

301 	ao fazer o parcelamento desse solo, o coeficiente básico é 1, na forma recomendada da 

302 	Resolução n° 148/2013 do Ministério das Cidades. O Representante Mateus Leandro de 

303 	Oliveira expôs que trouxeram para a LUOS um encargo c um objetivo que. na  verdade, é de 

304 	Lei de Parcelamento do Solo. Sugeriu a redação de que poderá ser adotado um coeficiente de 

305 	aproveitamento básico único. Questionou se a palavra único e unitário significa que o básico 

306 	vai ser 1 e o máximo também vai ser 1, pois ele é unitário. A Representante Carolina Baiina 

307 	Cavalcanti respondeu que unitário quer dizer 1, único, sendo igual a 1 para todos os lugares. 

308 	A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que estão fazendo as orientações 

309 	em relação em como definir os parâmetros e que explicitam que os novos parcelamentos 

310 	devem seguir a LUOS para integrar na forma, na metodologia e nos artigos. O Representante 

311 	Mateus Leandro de Oliveira explicou que haveria essa possibilidade porque é uma Lei 

312 	Complementar, porém, em termos de uma técnica apurada e normativa seria uma lei de 

313 	parcelamento que deveria tratar isso, e a LUOS seria apenas o destinatário. A Diretora 

314 	Tatianne da S. Paz Souza esclareceu que as tabelas e os parâmetros não utilizaram o único c 

315 	unitário. O Representante Mateus Leandro de Oliveira complementou que embora seja unia 

316 	lei de parcelamento, ou um próprio PDOT, o que está se definindo é que futuros 

317 	parcelamentos sempre vão ter o básico 1, não existindo certo ou errado. O Representante João 

318 	Gilberto de Carvalho Accioly explicou que esse regramento acontecerá na lei de 

319 	parcelamento, ou em uma complementação da legislação, porém, deixou claro que nessa 
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320 	regulação da lei de parcelamento o interessado só poderá vender lote com coeficiente 1, e se 

321 	puder optar por isso dará a infraestrutura para 2, não podendo fazer para 5, para 2, para 3, e 

322 	sim infraestrutura para 1. Sugeriu que a alínea G estabeleça um controle de volumetria das 

323 	edificações no lote e evite interferências negativas na paisagem urbana, pois acham um pouco 

324 	vago, entendendo o que é interferência negativa. E na alínea J: consideram Os especificidades 

325 	de cada núcleo urbano do Distrito Federal. Sugeriu controlar o que seria essa interferência 

326 negativa. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que já mostraram essa 

327 	relação entre coeficiente, altura e taxa de ocupação, de tal forma, que os lotes pudessem ter 

328 	essa flexibilidade de serem mais baixos ou mais altos, e mais estreitos, nesse sentido. 

329 	Acrescentou que no "I" foram realmente considerados, em determinadas cidades, a ocupação, 

330 	as alturas das edificações, observando as especificidades de cada área. A Representante 

331 Carolina Baima Cavalcanti propôs um objetivo condicionado, de colocarem o número 

332 	máximo, e não o número mínimo das vagas. Sendo uma nova alínea no inciso X que falasse 

333 	do desestímulo ao uso do automóvel particular ou o estímulo de uso do transporte público e 

334 	não motorizado. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly concordou que pode 

335 	ser mais positivo, algo que propicie o estímulo ao transporte coletivo. O Representante 

336 	Mateus Leandro de Oliveira fez uma consideração aos artigos 5° e 6°, sobre questões 

337 	edilícias, pois houve na CPCOE uni trabalho extenso nesse sentido, e que está harmonizado, 

338 	sendo uma oportunidade para facilitar o encaminhamento sobre o assunto. O Representante 

339 	João Gilberto de Carvalho Actioly complementou que fizeram uma série de considerações 

340 	no Art. 6° dessas definições, algumas fazendo referência ao COE, que é a parte de definições. 

341 	A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que buscará fazer essa conciliação. A 

342 	Diretora Tatianne da S. Paz Souza informou que as observações que foram encaminhadas, já 

343 	têm condições de serem enviadas. Relacionado ao Art. 7°, a Representante Janine Malta 

344 	externou preocupação em termos de redação, onde colocaram no § 2°, que está escrito: que os 

345 	usos e atividades permitidas nas U0.5 estão definidos no anexo IA e no anexo IB, a tabela 

346 	geral e a tabela parcial. Questionou se parcial era um retrato da geral, porém, recortado. A 

347 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu positivamente, seria essa a função. 

348 Concordou que deva melhorar o texto, bem como a forma de representação das tabelas. ANt.) 
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349 	Representante Janine Malta registrou que entende que realmente em alguns lugares vão ter 

350 	que permitir e proibir, porém, da forma como esta no texto não esta explicitando a intenção, e 

351 	está criando uma dúvida de inteipretação, apontou a sobreposição de tabelas que não estão 

352 	trazendo a mesma informação e sugeriu que se explicite o objetivo da tabela geral e das 

353 	parciais. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante corroborou com a preocupação da 

354 	Representante Janine Malta, de que gera insegurança na forma de ser trabalhado, reforçou a 

355 necessidade de estarem atentos para que em uma outra reunião possam dar o 

1
356 	encaminhamento. A Representante Janine Malta, em relação às tabelas de atividades, 

357 	sugeriu que as classes devem constar para que se possam ser acrescidas as subclasses a elas 

358 	correspondentes. Observou que o 6 5° do artigo 7° afirma que as tabelas são detalhadas até os 

359 	níveis de classe e subclasse, mas não deixa claro que a autorização da atividade ocorrerá 

360 	apenas em nível de subclasse. Afirmou a necessidade de se fazer um detalhamento no texto 

361 	normativo para constar que são as subclasses que estão sendo autorizadas. O Representante 

362 	João Gilberto de Carvalho Aceioly apontou no 6. 3°, quando colocado que o disposto no 6 2" 

363 	não se aplica as VOS INST-EP, na qual são desenvolvidas atividades para o poder público, 

364 	interesses inerentes ao desenvolvimento de suas políticas públicas, e que não existe na tabela 

365 	algo que fala de 1NST, que os equipamentos públicos não estão listados. Destacou não deixar 

366 	tão aberto a ponto de posteriormente o INST-EP poder ter um uso adicional. A Subsecretária 

367 	Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que está bem amarrado na questão e que são 

368 	vinculados à execução das políticas setoriais. A Representante Carolina Baima Cavalcanti 

369 	questionou porque estão usando o código da CNAE na Lei. Sugeriu para a avaliação, 

370 	transcrever a subclasse sem colocar código da CNAE na Lei, apenas o texto da CNAE, 

371 	fazendo uma listagem de subclasses, sem dizer que é subclasse. A Diretora Tatianne da S. 

372 	Paz Souza justificou que a razão é porque o PDOT diz que tem que aprovar unia tabela de 

373 	uso e atividade base do Distrito Federal, e é com base na CNAE. Informou que essa tabela foi 

374 	aprovada no PDOT. A Representante Carolina Baima Cavaleanti rebateu, que dizer que é 

375 	com base na CNAE não significa que tem que textualmente colocar o código da CNAE. A 

376 	Diretora Tatianne da S. Paz Souza explicou que, quando se utiliza da base CNAE é para 

377 	tentar fazer a integração dos sistemas, entendendo ser um avanço, e que inclusive a utilização 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
26a Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Distrito Federal — LUOS — 27/07/2017 

378 	do código vai otimizar o licenciamento e a possibilidade de fazer licenciamento offline. e por 

379 	isso optou-se pela integração do sistema, acreditando ser algo positivo. A Subsecretária 

380 Cláudia Varizo Cavalcante colocou que entendem que há o problema da questão de 

381 	interpretações, porém, atualmente o sistema de licenciamento já está sendo feito com base no 

382 	código e da subclasse. até entendendo que a possibilidade de poder atualizar, dando 

383 	celeridade e facilidade. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly relembrou que 

384 já haviam discutido sobre a questão de um decreto alterar uma lei, e que sugeriram poder 

385 	manter o trabalho corno está, levando as tabelas para um Decreto, e apenas mencionar na lei 

386 	conforme decreto. A Representante Janine Malta ponderou que pode haver discussão pois as 

387 	tabelas estão sendo anexadas à lei coinplementar e que se pretende incluir alterações por meio 

388 	por meio do Decreto posteriormente. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante relatou 

389 	que sempre levavam a tabela à Audiência Pública, pois C preciso compreender em que ponto 

390 	ela está, porém, não publicada, e estava sendo publicada unia tabela geral que era por Unidade 

391 	de Uso e Ocupação — UOS, que estabelecia apenas, até que grupos estavam sendo 

392 	trabalhados. O Departamento Jurídico achou que isso geraria problemas a posteriori, pois 

393 	cada UOS já estabelece quais os usos que estão abrangidos, porém, não estava definindo o 

394 	nível de atividade de grupo, e acharam que não era adequado. Complementou que foi dito que 

395 	se não estivesse alterando o uso e a atividade, apenas classe e subclasse, e quando a CNAE 

396 	tivesse sido alterada que não geraria problema jurídico. A Diretora Tatianne da S. Paz Souza 

397 	complementou que publicar todo o zoneamento na lista de atividades que podem por UOS e 

398 por Decreto fragilizaria o instrumento. O Representante Mateus Leandro de Oliveira 

399 	concordou com a questão da escolha da tomada de decisão, que não há certo e errado, colocou 

400 	uma preocupação de que de fato entendem que são boas as intenções de codificar e tornar a 

401 	análise menos subjetiva, deixando claro a possibilidade de ter subclasse ou não. Acrescentou 

402 	que acredita ser possível uma autorização que a Lei já prevê, de atualizações posteriores da 

403 	CNAE. Explicitou que o grande problema em termos de planejamento urbano observado é 

404 	que se busca vedar determinadas atividades em determinadas regiões em razão de sua 

405 	incomodidade, questionou a visão da secretaria sobre o tema. A Subsecretário Cláudia 

406 Variz° Cavalcante respondeu que não pode pegar uma classe que surgiu em um grupo 

5:7  14 
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407 	diferente e acrescentar, pois, a alteração de uso que estão colocando na LUOS para cobrança 

408 	de ONALT é até o nível de atividade. A Diretora Tatianne da S. Paz Souza acrescentou 

409 	quanto a questão da publicação do Decreto, seria feito a partir de um processo em que um 

410 	técnico interpretaria, faria um parecer e encaminharia. Farão a interpretação, passará por unia 

411 	análise jurídica, será publicizado, e o governador irá assinar o Decreto que será publicado no 

412 	Diário Oficial do Distrito Federal, O Representante Mateus Leandro de Oliveira considerou 

413 	como reflexão a possibilidade de ser considerada a inclusão de um novo uso para o CS-IND2 

414 	e 1. 2 e 3, e poderem sofrer o questionamento, que não seria urna mera autorização de 

415 	atualização, mas que está sendo incluído um novo uso, ou criado uni novo uso, ou estendido a 

416 	urna subclasse. Colocou que um parecer jurídico na hora da aprovação de uni decreto de a 

417 	entender que, por ser uma nova atividade ou urna nova subclasse que não existia, dependa, 

418 	portanto, de Lei Complementar. A Representante Janine Malta disse que entende a utilização 

419 	dos códigos da CNAE, porém, não concorda, pois estão tratando na LUOS de parâmetros 

420 	urbanísticos e a CNAE traz o conceito de atividade econômica, portanto, acabam trazendo 

421 	conceito de atividade econômica para unia questão urbanística, o que pode gerar confusões na 

422 	aplicação da lei. Destacou que o § 6° do artigo 7° fala da questão de alteração dos níveis de 

423 	classe e subclasse, questionou o que aconteceria se houvesse a criação de novo grupo. A 

424 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que não está prevista, estando previsto 

125 	a nível de classe e subclasse, e que tudo que já foi visto das atualizações da CNAE fazem 

426 	adequações, ou até mesmo uma classe ou subclasse, subtraindo de um grupo e colocando em 

427 	outro. A Representante Janine Malta questionou qual a frequência de alteração da CNAE. A 

428 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que não é determinado. Acrescentou 

429 	que vem ocorrendo com mais frequência ultimamente por conta das novas atividades. porém, 

430 	ocorrem geralmente em classe e subclasse, estando na versão 2.2, e que o Distrito Federal 

431 	vem trabalhando com esse tipo de definição de uso desde 98. A Diretora Tatianne da S. Paz 

432 	Souza esclareceu que esse nível de detalhamento de subclasse de atividade para a questão da 

433 	legislação urbanística dos licenciamentos só será utilizado quando do licenciamento da 

434 	atividade econômica, c que esse detalharnento é para trazer agilidade no licenciamento de 

435 	atividade econômica quando se utiliza. O Representante Mateus Leandro de Oliveira 
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436 	esclareceu que estão tratando da dificuldade no licenciamento, de urna atividade recém-criada 

437 	que ainda não vai poder ter a licença, pois não tem o Decreto atualizando ou porque não 

438 	definiu quais as categorias de uso que serão permitidas na nova subclasse que não existia. A 

439 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante expôs que a dificuldade de colocar as exceções é 

440 	dar a entender que tudo que não está vedado está permitido, portanto, tem que resguardar e 

441 	deixar claro que essa atualização pode ocorrer. Complementou que tem que pensar em alguma 

442 	forma de atualização, sendo necessário ter alguma normatização para que isso aconteça. 

443 	Sugeriu encerar a sessão, pelo avançado da hora. Acrescentou que será enviado para todos a 

444 	compilação do que foi recebido do Park Way e de mais uma outra região, com as observações 

445 da reunião em um arquivo Word. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly 

446 	questionou se a Segeth estava se sentindo pressionada pelo prazo curto, ou se também seria 

447 	interesse deles finalizarem até o final de agosto, pois se precisassem de mais tempo a 

448 	sociedade civil poderia pressionar o Governador para conceder mais tempo. A Subsecretária 

449 Cláudia Variz° Cavalcante respondeu que preocupação é própria para ser levada ao 

450 	Secretário, pois ele tem poder de decisão e a forma de articulação. A Representante Janine 

451 	Malta expôs que a dificuldade é que estão trazendo muitos elementos, foram feitas várias 

452 	apresentações ao longo dos meses nas reuniões da Câmara Técnica, porém, a análise do texto 

453 	está muito célere, sem ter a oportunidade de aprofundamento dos itens, e que não vê a 

454 	possibilidade de conseguirem finalizar antes do mês de agosto. Reforçou que o papel da 

455 	Câmara Técnica é trazer o retorno com base no texto. A Subsecretária Cláudia Variz° 

456 	Cavalcante destacou que o papel da Câmara Técnica tem sido muito bom, e que não houve 

457 	reunião em que não houvesse um debate que contribuísse para o trabalho. 3. Assuntos Gerais. 

458 	Informou que nos dias 01/08 e dia 04/08, terça-feira à tarde e sexta-feira, manhã e tarde, 

459 	respectivamente, a sala estará disponível para marcarem a reunião. Item 4. Encerramento. Não 

460 	havendo mais discussões e debates, a reunião foi encenada 

L(CCIAK - CLÁUDIA VAR 	VC4  CAL ANTE 
Subsecretária 
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