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ATA DA 28a REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA — LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às nove horas do quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no SCS, Quadra 

	

2 	06, Bloco A, 2° Andar, Sala' de Reuniões — "Edificio Sede da SEGETH, foi aberta a 28' 

	

3 	Reunião da Câmara Técnica da Lei De Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS, 

	

4 	pela Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Varizo Cavalcante contando com a 

	

5 	presença de membros repreáentantes • da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de 

	

6 	Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal — CCPPTIvI/DF e 

7 do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, bem como do Grupo de 

8 Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana — SUGEST/SEGETH, instituído com a 

	

9 	finalidade de elaborar Minuta de 'Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre a LUOS. A 

	

10 	lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do 

	

11 	dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Continuidade ao debate do Projeto de Lei 

12 Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS. 2. Assuntos Gerais 3. 

	

13 	Encerramento. Passou prontamente ao Subitem 1.1. Abertura dos trabalhos: A Subsecretária 

	

14 	Cláudia Varizo Cavalcante abriu a reunião, saudando a todos os presentes. Prosseguiu ao 

	

15 	Subitem 1.2. Informes: Informou que logo que possível, o Secretário de Estado de Gestão do 

16 Território e Habitação, Thiago Teixeira de Andrade se fará presente nesta reunião. Em 

	

17 	seguida passou ao Subitem  1.3. Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da 

18 Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS: Lembrou que nesta Sessão dará continuidade à 

	

19 	análise do Projeto de Lei da LUOS. Registrou que já houve uma primeira reunião, na qual foi 

	

20 	analisado o Projeto de Lei Complementar até o Art. 7°, no qual foram feitas anotações, que 

	

21 	serão retomadas para mostrar aos presentes o que foi alterado, e apresentar questões que ainda 

	

22 	ficaram pendentes. Informou ainda que na reunião seguinte foram analisados os Art. 8° ao 22, 

	

23 	e que não houve tempo hábil para a equipe técnica processar os assuntos; e por isso, que esses 

24 artigos serão tratados em uma próxima reunião. Em seguida, na presente reunião deu-se 

	

25 	continuidade à análise do Projeto de Lei, fazendo as observações específicas em cada artigo. 

	

26 	A Subsecretária Claudia Varizo Cavalcante propôs que na próxima reunião será retomado 

27 todo o texto, desde o início, com leitura dinâmica e tratando os pontos mais polêmicos. A 

	

28 	proposta foi acatada pelos presentes. Informou que o Secretário de Estado Thiago Teixeira de 
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29 	Andrade disse entender, que o debate sobre os coeficientes pode não interessar a todos e será 

30 	agendada uma reunião para debater o assunto, assim, como as regras de transição, cabendo 

31 	aos Representantes analisarem mais especificamente os temas. O Representante João 

32 	Gilberto de Carvalho •Accioly, Sinduscon/DF, propôs que essa reunião que tratará de temas 

33 	específicos e polêmicos não seja deixada para o final do processo, para não correr o risco de 

34 	não os discutir da forma adequada. A 'Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante informou 

35 	que o Secretário da Segeth solicitou algumas informações detalhadas sobre esses assuntos, 

36 relatou já está em andarnento, e que, no 'início da semana essas informações serão 

37 	disponibilizadas de forma mais organizada. Solicitou para filtrar essas informações, retirando 

38 o que é ROI e R02, que é uma tipologia mais própria da habitação unifamiliar. A 

39 	Representante Janine Malta Massuda, OAB/DF, a respeito da reunião anterior, perguntou se 

40 	serão retomados alguns assuntos que não foram consolidados naquela reunião. Informou que 

41 	chegou ao seu conhecimento, a discussão de um ponto de extrema importância, que é o caso 

42 	dos escritórios de advocacia em regiões que hoje, estão classificadas como Residencial 

43 	Exclusivo, se referindo ao Lago Sul e Lago Norte. Solicitou saber qual posicionamento da 

44 	Segeth em relação ao texto da lei, por entender que esse texto está fora do que a Ordem dos 

45 Advogados do Brasil — OAB, havia pleiteado inúmeras vezes, inclusive em Audiências 

46 Públicas, considerando as peculiaridades da advocacia, tanto em âmbito legal como 

47 	constitucional, por não ser atividade comercial e nem mercantil, por ser expressamente 

48 	vedados aos advogados a fazer qualquer tipo de captação de clientes ou fazer mercantilização 

49 	da advocacia. Colocou que o texto, da forma que está, não faz excepcionalidades em relação à 

50 	advocacia. O Representante Leonardo Mundim, OAB/DF, concordou e disse que o Supremo 

51 	Tribunal Federal considera uma Adin - Ação Direta de Inconstitucionalidade, relatada pelo 

52 Ministro Eros Grau, que a OAB não se enquadra em nenhum dos modelos ordinários de 

53 	Administração Pública, sendo uma entidade sui generis. Esclareceu que a OAB foi erigida a 

54 	uma categoria especial, conforme decidiu o STF no Direito Público Brasileiro. Ressaltou que 

55 a OAB não é submetida ao controle de fiscalização do Tribunal de Contas da União, ao 

56 	contrário de todos os outros Conselhos de Fiscalização Profissional. Colocou que, se um 

57 	advogado registrar um escritório na Junta Comercial, ele sofrerá um processo ético, pois é 

58 	proibido tal atitude, cabendo o advogado ser registrado somente na OAB, que leva o registro 
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59 	direto na Receita Federal para tirar CNPJ — Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Esclareceu 

	

60 	que quando chegou a esta Câmara Técnica para a elaboração da LUOS, chegou com a ideia 

	

61 	de criar rumos interessantes ' para a cidade, mas , também, conformar a realidade então 

62 Verificada, o que não é diferente no direito urbanísticó em geral, em conformidade com a 

	

63 	realidade existente. 126s-à-liou que a nova LUOS não pode ignorar as realidadés existentes em 

	

64 	Brasília, pois se isso acontecér, estaria fazendo uma lei fictícia. Abordou que a ideia aqui não 

	

65 	é fazer uma lei fictícia, tua fazer lei que tenha várias impugnações judiciais logo após a sua 
4 

	

66 	edição. A intenção aqui é fazer uma lei que seja eficaz. Informou que atualmente existem 205 

67 escritórios de advocacia no Lago Sul, com mais de mil empregos gerados por esses 

	

. 68 	escritórios, que apresentam peculiaridades interessantes e boas para seus vizinhos, como a não 

	

69 	incomodidade. Colocou que -são muito bem-vindas regulamentações específicas para esses 

	

70 	escritórios na região, mediante concordância dos vizinhos no tocante à instalação dos 

	

71 	escritórios com determin-adas'posturas para o local. Ressaltou que não se pode dizer que não 

	

72 	tem como fazer escritórios de advocacia no Lago Sul, pois já existem 205 escritórios 

73 instalados, podendo ser mais que isso de acordo com a Administração local e que se esses 

	

74 	estabelecimentos forem retirados de lá, gerará um caos no bairro, primeiro porque os valores 

	

75 	dos imóveis alugados despencarão e estes serão esvaziados. Falou da possibilidade de ter 

	

76 	instalado o Microempreendedor Individual — MEI em casas residenciais no bairro e perguntou 

	

77 	como a Agência de Fiscalização do Distrito Federal — Agefis fiscalizaria tais instalações. 

	

78 	Questionou se o melhor caminho seria criar situações fictícias contra o que existe hoje ou se 

	

79 	seria melhor regulamentar uma situação já existente. Colocou também a importância de se 

	

80 	criar uma regulamentação segura e firme, que permita até um certo controle da vizinhança, 

	

81 	mas desde que possa manter as pessoas que já estão consolidadas, e algumas com mais de 10 

	

82 	anos naquele local. A Diretora de Normas Urbanas e Informações da Subsecretaria de Gestão 

	

83 	Urbana da Segetli, Tatianne da S. Paz, informou que a minuta trabalhada tentou incorporar, 

84 além da questão de OAB; .aspectos que a população ressaltou quando da realização da 

85 Audiência Pública, com relação às atividades que acontecem no Lago Sul, Lago Norte e 

	

86 	Parque Way. Disse que proposta de texto tentou sintetizar e trazer uma legislação que apesar 

	

87 	de nem sempre tem consenso, deve ter bom senso e que os moradores daquelas localidades 

	

88 	dizem que não querem atividades onde moram. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante  
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89 	informou que está tentando fazer uma mediação com os envolvidos, para tornar mais ampla e 

90 dinâmica a ocupação e, não fazer exclusão de uma determinada área por conta das 

	

91 	características dos seus ocupantes, mas permitir que a cidade possa criar diversas 

	

92 	possibilidades de uso. Colocou que por conta das manifestações da comunidade, voltou-se à 

93 posição anterior, ó agora chegou-se a uma proposta mediada, que não alcança todas as 

	

94 	situações, e buscou incluir'o que não é uma atividade apenas dos advogados, mas também, de 

	

95 	outros profissionais que exercem outras atividades. Informou que uma das questões é que o 

	

96 	debate contimia em pauta, com as pessoas apontando outras questões e há muita reclamação 

	

97 	em tomo dos escritórios de advocacia. Informou que haverá hoje, 4 de agosto, às 19h, uma 

	

98 	reunião com os moradores do Lago Norte, na qual foi o prazo que o Secretário da Segeth deu 

	

99 	para que a comunidade' do Lago Norte apresentasse uma proposta de atividades que sejam 

100 desenvolvidas da região. Solicitou que, em havendo alternativa de proposta, que fosse 

	

101 	apresentada na referida reunião. E por entender que esse debate de agora poderia não ter 

102 avanços sem ter o retorno da sociedade, sobrestou a discussão até o recebimento de 

	

103 	contribuições da comunidade. Observou que há resistência da comunidade do Lago Norte em 

104 aceitar a proposta conforme incialmente apresentada e que eles querem manter o uso 

105 exclusivo. A Servidora Renata Marchini Loureiro, Sugest/Segeth questionou se os 

	

106 	escritórios de advocacia precisam tirar Alvará de Funcionamento. O Representante Leonardo 

	

107 	Mundim disse que existem dois ou três pareceres do Governo do Distrito Federal umas duas 

	

108 	ou três decisões do Superior Tribunal de Justiça; e a posição da Dra. Bruna Pinheiro, 

	

109 	Presidente da Agefis, no sentido de que não precisa. Esclareceu que o motivo de não precisar 

	

110 	do Alvará de Funcionamento seria porque quando o advogado fala, ele representa o cidadão, 

111 inclusive, eventualmente, contra o Estado Em razão disso, o escritório de advocacia é 

	

112 	inviolável, criando-se várias barreiras legitimas para que o Estado não ataque o cidadão 

	

113 	através do escritório de advocacia. A Representante Janine Malta Massuda perguntou qual o 

114 entendimento da Segeth em relação a essa questão, em face do que foi disponibilizado no 

	

115 	Projeto de Lei. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante explicou que o embasamento da 

116 questão é uma análise urbanística, e que, a atividade do arquiteto ou do advogado ou de 

117 qualquer outro profissional autônomo, em termos do funcionamento da cidade, não tem 

	

118 	diferença. Esclareceu que foi nesses termos que foram colocados no texto do Projeto de Lei, 
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119 	eles estariam sujeitos às mesmas condições, porque para a cidade, um escritório de qualquer 

120-  profissional autônomo estaria sujeito às mesmas regras de incomodidade em relação ao seu 

121 	uso. O Representante Leonardo Mundim ressaltou que os elementos colocados no texto são 

122 bem factíveis, e que, outros poderiam ser colocados também. Disse que conversou com as 

123 	lideranças do Lago Sul e falou sobre outros possíveis requisitos, e ela acharam excelentes. 

124 	Observou, que os escritórios de advocacia do Lago Sul não têm placas de propaganda ou 

125 indicação de suas atividades, porque a OAB proíbe publicidade comercial, e também é 

126 	proibido ao advogado ser MEI. A Diretora Tatiane da S. Paz observou que foi posto no texto 

127 o termo "Microempreendedor Individual ou Profissional Liberal" e que, estão sendo 

128 explicitadas as atividades que podem ser licenciadas. Se no caso, um advogado pode 

129 	funcionar sem o licenciamento da atividade econômica pelo município, ele não estaria 

130 	necessariamente contemplado, mas de qualquer forma, entre as atividades que estão descritas, 

131 	está o profissional de advocacia, que também está descrito na Classificação Nacional de 

132 	Atividades Econômicas — CNAE. Informou que houve a preocupação de trazer para o texto os 

133 	requisitos de licença de atividades, e que a proposta do texto é apresentar alguns critérios para 

134 	que isso aconteça. Esclareceu que a preocupação dos moradores é que essa atividade cresça e 

135 	gere um atrativo de veículos em todas as atividades, não só para a advocacia. O Representante 

136 Leonardo Mundim concordou em parte com o exposto, porque aparentemente não seria 

137 necessária a inclusão, mas no parecer que a OAB apresentou à Segeth demonstra que nas 

138 	tabelas constam serviços jurídicos, e por isso propôs tirar da tabela, pois estaria equiparada à 

139 atividade comercial. A Diretora Tatiane da S. Paz informou que se a atividade pode ser 

140 	licenciada, ela tem que estar prevista. O Representante Leonardo Mundim disse que esse é o 

141 	problema, pois a atividade sendo prevista, está enquadrada nesses requisitos. Lembrou que os 

142 	escritórios de advocacia são compostos por mais de um advogado para fazer sociedade. A 

143 	Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante ressaltou que não houve a intenção de dizer que 

144 esses profissionais autônomos sejam necessariamente MEI. O Representante Leonardo 

145 	Mundim observou que quando se fala em profissional liberal, está se falando de um único 

146 	advogado, e ao se colocar os critérios claros, não importa se o profissional é MEI ou uma 

147 	grande firma. Colocou que o risco de fraude e ineficácia de colocar o requisito MEI só pode 

148 	vir a atrapalhar e nunca atingirá o objetivo de atender os critérios da lei. Colocou ainda, que" 
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149 	ao invés de dizer que é MEI, seria melhor colocar critérios mais rigorosos. O Representante 

150 	João Gilberto de Carvalho Accioly disse que o maior desafio é discutir o assunto junto aos 

151 	moradores, sugerindo.  que atividades econômicas de profissão, arte ou oficio, em vez de ser 

152 	exercida só pelo próprio morador, pudesse ser exercida pelo proprietário ou locatário. Sugeriu 

153 	que em vez de ME!, que fosse colocada alguma caracterização que possa ser tratada, na 

154 regulamentação como atividade de.  baixa incomodidade, conforme previsto em 

155 regulamentação. Sugeriu ainda, que essa regulamentação seja debatida com a comunidade, 

156 sobre o que é baixa incomodidade, podendo estender essa atividade para R01. A 

157 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que nas Audiências Públicas e nas 

158 	reuniões feitas com a comunidade ficou esclarecido que elas querem que a lei seja clara. O 

159 	Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação, Thiago Teixeira de Andrade se 

160 	fez presente à reunião, e a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante passou as informações 

161 	da discussão ocorrida até o momento, em especial ao caso dos escritórios de advocacia no 

162 	Lago Sul. A Representante Janine Malta Massuda observou que as tabelas apresentadas no 

163 	texto tratam da Tabela CNAE, que menciona os serviços advocaticios, ressaltando que tem 

164 	que ficar muito claro o que é permitido em todos os âmbitos das U0S. Ressaltou que se 

165 	estiver previsto e contemplado os critérios da CNAE para serviços advocatícios, tem que estar 

166 muito transparente que a permissão não é apenas para profissional liberal no âmbito da 

167 	residência, mas aos escritórios existentes, e que eventualmente poderão existir nas 

168 	mencionadas regiões também. Informou que se está sendo feita a autorização especifica das 

169 atividades por uma planilha própria, não precisa necessariamente submeter ao regime 

170 especifico de MEI, se a atividade correspondente já está na tabela. O Representante 

171 	Leonardo Mundim informou que seria melhor focar nos incisos de regulamentação e, talvez 

172 	colocar mais requisitos do que necessariamente falar que é MEI ou que, a pessoa tenha que 

173 	residir lá, pois isso, poderá abrir espaço para fraudes. Lembrou que, desde tempos de 

174 	memoriais, os advogados sempre trabalharam no sistema de sociedade. Observou que se a lei 

175 	exigir que o profissional deva morar no local onde trabalha terá aspectos muito fictícios, 

176 	bastando apenas que a pessoa coloque a conta de luz no nome dela, e isso já poderia provar 

177 	que ela mora no local. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade solicitou ao representante 

178 	uma proposta de redação. O Representante Leonardo Mundim disse estar pensando em uma 
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179 	proposta de redação, que tenha requisitos que permitam aos escritórios já instalados no Lago 

180 Sul permaneçam, e que outros escritórios possam ser montados, observando a baixa 

181 incomodidade para que-  possa ter uma convivência harmônica com a vizinhança, como a 

182 	maior parte 'deles têm hoje. A Representante Janine Malta Massuda alertou que, para as 

183 representações de Eátados, Municípios e Embaixadas foi feita exceção específica: O 

184 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade observou 'que os representantes estavam pondo a 

185 	situação de uma forma colho se o conflito fosse com a Segeth. Ressaltou que o conflito é com 

186 	a coMunidade, que se organizou e vem inflamando o debate, e que a Segeth tem a Obrigação 

187 	de ouvir e ponderar todds oiá lados e achar o caminho do meio termo. A Representante Janine 

188 	Malta Massuda alegou que de forma alguma fez ataque à Segeth, mas lembrou que, em uma 

189 reunião que esteve piespnte, inclusive com as lideranças do Lago Sul as questões das 

190 	representações foram colocadas e o argumento delas era de que seriam culturalmente aceitas, 

191 o que não poderia ser admitido como fundamento único para se abrir exceção para uma 

192 	atividade em detrimento de outra. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade reconheceu que 

193 o argumento da comunidade é ruim, mas a aceitação dela é explicita, assim como o 

194 	argumento de vedação ê não representativo e muitas vezes fictício. Esclareceu que se trata da 

195 	questão do que cabe ao Poder Público fazer, que é uma espécie de mediação, pois, de certa 

196 	forma o Poder Público já apresentou tudo que pensa técnica, politica e economicamente, e que 

197 	foi refutado e refratado por vários entes e agora está sendo feita a síntese possível de todas as 

198 discussões. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade lembrou que a proposta inicial da 

199 	Câmara Técnica da LUOS era RO para aquela localidade. Solicitou à OAB uma proposta de 

200 redação com embasamento ponderado. A Representante Janine Malta Massuda registrou 

201 	que existe efetivamente um pleito em relação aos advogados. Informou ainda, que a OAB 

202 	conversará a respeito do assunto e apresentará uma proposta posteriormente, e registrou que o 

203 dispositivo, da forma como está, não leva em consideração exatamente a realidade e as 

204 	questões fáticas das premissas que foram abordas na CT LUOS, tanto das peculiaridades das 

205 	questões como dos aspectos constitucionais e legais do exercício da advocacia. O Secretário 

206 Thiago Teixeira de Andrade novamente solicitou que fossem formuladas as questões das 

207 	anuências, porque no texto está tacitamente permitido, e não precisa de condicionantes e 

208 	perguntou qual é o modelo formalmente empresarial dos advogados. A Representante Janine 
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209 	Malta Massuda informou que é sociedade simples e é. admitida a unipessoal (EIRELD. 

210 	Ressaltou a possibilidade de voltar à questão da exceção, como já foi contemplada com outras 

211 	atividades, pois em termos de incomodidade, disse não ver tantas distinções entre as 

212 	atividades instaladas no Lago Sul. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que 

213 os moradores apresentam conflitos com os escritórios; e às Embaixadas, alegam status e 

214 segurança. 13 Representante Mateus Leandro de Oliveira, Fecomércio/DE, discorreu da 

215 importância de se reconhecer todo o empenho da Segeth nessa discussão, desde o início. 

216 	Ressaltou que a grande preocupação, depois de toda a mediação, é não conseguir chegar a um 

217 	dispositivo que talvez não resolva os conflitos existentes e que gerem mais dúvidas e 

218 	discussões a posteriori e não tenha uma pacificação social. Colocou que se trata de um 

219 	processo participativo, em que todos devem ser ouvidos, especialmente a comunidade local. 

220 	Disse se preocupar, com a visão de que a comunidade local nem sempre é dona da razão, e que 

221 a discussão da LUOS é sempre sob a ótica da incomodidade, e que a preocupação da 

222 comunidade local é que a incomodidade seja diferente do que existe hoje. Demonstrou 

223 preocupação com o texto que fala que UOS REI, RE2 e RE3 podem ter atividades 

224 licenciadas. Lembrou que podem ser instaladas quaisquer atividades que estão na tabela, e 

225 podem ser do tipo empresarial ou profissional autônomo. Sugeriu que não entre no tipo 

226 empresarial, pois o que quer barrar é a incomodidade. A Representante Janine Malta 

227 	Massuda esclareceu que quando fez referência ao MEI, foi no sentido de que a atividade já 

228 	está prevista e autorizada, que a Segeth está confundindo o conceito de tipo empresarial com a 

229 	atividade permitida. O Representante Mateus Leandro de Oliveira disse não.  se  tratar de 

230 	confusão, mas sim de uma vontade de atender a preocupação dos moradores, esclarecendo 

231 que MEI é o profissional autônomo, sozinho, e que não vai causar incomodidade. O 

232 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade disse que essa interpretação passou a ser o contrário, 

233 e que o MEI passou a ser o incômodo para os moradores. A Representante Janine Malta 

234 	Massuda salientou que os moradores entendem que MEI são as 800 atividades liberadas, e 

235 isso gerou uma confusão. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade observou que a 

236 	legislação do licenciamento superior fala uma série de questões, até chegar à LUOS e que a 

237 melhor proposta é a que surgiu na primeira reunião com os moradores Lago Sul. O 

238 	Representante Mateus Leandro de Oliveira lembrou que o fato de ser MEI ou profissional 
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239 	autônomo é somente para aquelas atividades descritas na tabela, e que não estariam liberadas 

240 	totalmente, mas adstritas a se enquadrarem naqueles incisos. Mostrou uma preocupação com 

241 	o morador, pois o que se busca em termos de vizinhança e. de convivência é que se mantenha 

242 	características residenciais com todos os requisitos .de manutenção dessas características. O 

243 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade concorda, no entanto, ressaltou que foi prdposto, na 

244 primeira reunião com o Lago Sul, em 15 de dezembro de 2016, que fosse mantido o 

245 	Residencial Exclusivo, com condicionantes. Esclareceu que naquele momento a solução foi 

246 criar um rol de atividades que seria tacitamente permitido, e que seria condicionadamente 

247 permitido, com anuência dos vizinhos. O Representante José Antônio Bueno Magalhães 

248 	Junior, Sinduscon/DF, perguntou qual foi a proposta.da Segeth, tecnicamente falando, sobre 

249 	o assunto. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que a proposta da Segeth foi 

250 para ser R01. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que tanto o RO1 

251 	quanto o RE são áreas residenciais, onde a residência é obrigatória ou exclusiva. O Secretário 

252 	Thiago Teixeira de Andrade informou que nenhum integrante da equipe técnica advoga pelo 

253 	Residencial Exclusivo, a não ser quando a tipologia é de superquadra ou pilotis, e outras mas 

254 	mesmo assim, nesses RE3 estão permitidas as atividades com anuência do condomínio, e que 

255 	nada impede que a pessoa, dentro do seu apartamento, exerça uma atividade. Colocou que o 

256 mais saudável para o estudo é ter hierarquias de grupos de atividades permitidas. A 

257 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante irá procurar uma melhor forma para avaliar o 

258 	MEI, porque na tabela já especifica essas situações. Informou que foi colocada profissão, arte 

259 	e oficio, por conta do número de artesãos existentes nos domicílios. A Representante Janine 

260 	Malta Massuda afirmou ter entendido que a definição do que pode ser exercido apenas por 

261 	MEI, mas segundo o artigo tratado, conflita um pouco com a própria planilha, porque quando 

262 	é delimitado que só pode ser MEI já está hachurada na tabela. O Secretário Thiago Teixeira 

263 	de Andrade informou que isso não quer dizer que outras atividades que podem ser exercidas 

264 por profissional autônomo, como artesão, arte e oficio, não tenha um Código CNAE 

265 	especifico separando o artesanato de um grande porte. Esclareceu que quem determina o porte 

266 	da atividade artesanal é a LUOS e não o Código CNAE. O Representante João Gilberto de 

267 	Carvalho Accioly colocou que tem acompanhado desde o inicio a luta da Segeth para tentar 

. 268 construir o consenso com a comunidade que participa e até a comunidade que não participa, et 
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269 	se não chegar ao consenso, propôs votação para saber qual decisão será tomada. Propôs que 

270 	seja eleito na comunidade alguns representantes e trazê-los para uma reunião com o Conselho':  

271 	de Arquitetura e Urbanismo — CAU, Ordem do Advogados do • Brasil — OAB, e outros 

272 	prestadores de serviços que queiram debater o assunto, para construir um consenso, e não 

• 273 	havendo consenso, a solução será a votação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

274 	explicou que a votação não é tão Simples, por conta das formalidades de quem arbitra 'e 

275 	coordena. A melhor decisão será pela pesquisa de caráter cientifico. O Representante Mateus 

276 Leandro de Oliveira não concordou com a proposta do Representante João Gilberto de 

277 	Carvalho Accioly, dizendo também, que ouvir apenas a comunidade local não significa uma 

278 opinião representativa do interesse coletivo no sentido mais amplo. O Secretário Thiago 

279 	Teixeira de Andrade lembrou que na tarde deste dia 4 de agOsto de 2017, terá um último 

280 debate com as comunidades mais refratárias do Lago Norte, quando aquela comunidade 

281 	deverá apresentar uma proposta sobre o caso. O Representante Leonardo Mundim abordou 

282 	que, como em toda produção dessa natureza começa com a colocação de diretrizes onde há 

283 	uma pré-proposta pelo órgão, e isso já está colocado aqui, qual seja, o órgão quer liberar a 

284 atividade sob certos requisitos. Concordou com o debate com a comunidade, dentro das 

285 diretrizes colocadas pela Segeth, e não se chegando ao consenso, que o Secretário Thiago 

286 	Teixeira de Andrade, como Secretário da Segeth, terá toda a legitimidade, inclusive político- 

287 	eleitoral, para arbitrar e pôr em votação o assunto. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

288 informou que não se furtará a isso, e que a questão ainda não nesse ponto de a Segeth 

289 	simplesmente arbitrar. Colocou que, mesmo após essa última reunião com o Lago Norte, caso 

290 	não haja consenso e razoabilidade, haverá a votação, com uma espécie de acareação, entre 

291 quem é totalmente refratário e quem tem outros princípios no debate. Solicitou que se 

292 	elegesse um representante, para a reunião de hoje, para atuar como ouvinte e representante da 

293 Câmara Técnica da LUOS. Para essa função, foi eleito um representante da OAB, a ser 

294 	definido o nome. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que foram feitos os 

295 registros sobre as proposições dos Representantes, e pediu que fosse encaminhada até a 

296 	próxima reunião, alguma sugestão mais especifica de redação, para análise. A Representante 

297 	Janine Malta Massuda questionou como será a questão da insurgência dos vizinhos, e o que 

298 	foi pensado em termos da redação do dispositivo. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 
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299 informou que, em principiO se tem uma quantidade de pessoas confrontantes, da mesma 

300 	quadra ou conjunto, para/definir um percentual e qual rito a ser seguido. A sugestão é que 

301 ' sejam tratados em Conselhos Locais de Planejamento, que já tem mais de 20 instalados. Os 
• 

302 	CLP's não são deliberativbs na sua t criação e na sua regulamentação desde o PDOT, sendo 

303 	apenas consultivo. O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior perguntou se no 

304 Lago Sul ainda tem -dm Setor Portuário Sul. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

305 afirmou. A Servidora Renata Marchini Loureiro complementou que o referido Setor é 

306 	registrado em cartório como parcelamento, mas que será suprimido, porque foi criada como 

307 	uma ARIE na regularização do Setor Habitacional Dom Boseo. O Representante Giulliano 

308 	Penatti, Terracap, informou que o parcelamento tem que ser desconstituído, porem, tem que 

309 resolver a questão da propriedade. A respeito do questionamento feito pela Representante 

310 	Janine Malta Massuda,-referente a insurgência dos vizinhos, e o que foi pensado em termos 

311 da redação do dispositivo. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade solicitou que se 

312 tiverem interesse em estudar um detalhamento e trazer uma proposta, seria relevante para 

313 confrontar com o que ã Segeth está pensando que seria positivo. A Subsecretária Cláudia 

314 Variz° Cavalcante esclareceu que o que ficou mais acertado foi a definição de um 

315 	percentual, e a questão do CLP. Informou que em relação ao restante dos procedimentos, de 

316 	como os critérios seriam aplicados, seria para a regulamentação. Solicitou aos presentes 

317 contribuição sobre o tema. Em seguida foi tratado o texto da "Seção IV Da Taxa de 

318 Ocupação Máxima Art. 24. A Taxa de Ocupação Máxima é o percentual máximo da 

319 	superficie do lote que pode ser ocupado pela projeção horizontal da edificação ao nível do 

320 	solo. Art. 25. A Taxa de Okação Máxima não inclui os elementos de composição, proteção 

321 	de fachadas, com largura máxima de 1,50m." O Representante João Gilberto de Carvalho 

322 	Accioly disse que o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal — 

323 Sinduscon, apresentou pleito para transformar a taxa de ocupação no negativo da taxa de 

324 permeabilidade, sem os10%. O pleito foi feito porque com o advento da taxa da Lei de 

325 	Permeabilidade, já se teriam prédios resolvidos com a Lei da Permeabilidade, que é poder 

326 	impermeabilizar um pouco mais do lote através de soluções tecnológicas. Lembrou que na 

327 taxa de 1% não, mas no que for potencial acima de 1 poderia se transformar a taxa de 

•, 328 ocupação em negativo da taxa de permeabilidade, o que é razoável, porque assim se resolveria 
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329 	o problema de acesso e de rampa de acordo com as condições da Lei da Permeabilidade. O 

	

330 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade afirmou que concorda com essa posição, caso seja 

	

331 	colocado em um parágrafo ou em um artigo, dizendo que toda a área de rampas, calçadas, 

	

332 	acessos, também implicam. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante disse que não é a 

' 333 rampa e nem o acesso, porque a taxa de ocupação não inclui essas situações. Informou que 

	

334 	isso afeta a taxa de permeabilidade, mas não a de ocupação. O Representante João Gilberto 

	

335 	de Carvalho Accioly prbpôs que no Parágrafo que menciona a Lei de Permeabilidade, seja 

	

336 	feita referência a esse tipo de ocupação, ou no artigo que fala sobre taxa de ocupação teria que 

337 incluir acessos, calçadas, calçamentos, para que a taxa de ocupação não se transforme no 

	

338 	negativo da Lei de Permeabilidade. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade colocou que, 

	

339 	talvez o ideal seja o parágrafo que trata da taxa de ocupação, só que há casos em que a taxa de 

	

340 	ocupação e a de permeabilidade são muito distantes. A Subsecretária Cláudia Varizo 

	

341 	Cavalcante informou que a taxa de ocupação é só projeção da edificação, e que se a taxa de 

	

342 	permeabilidade diminuir em termos da ocupação do terreno, ela não afetará nem em nível de 

	

343 	subsolo. Se a taxa de permeabilidade teve o processo de redução e de compensação, a norma 

	

344 	não está interferindo. Complemento que na taxa de ocupação, se precisar fazer os acessos no 

	

345 	solo, fazer mais calçamento, ela também não estará interferindo. O Secretário Thiago 

346 Teixeira de Andrade ressaltou que tem outro modo de normatizar a situação, que é com 

	

347 	potencial construtivo, altura e recuos. Esclareceu que teoricamente, garante uma desocupação 

	

348 	e uma taxa de ocupação máxima, que é o negativo do recuo. Colocou que do ponto de vista da 

	

349 	clareza e da desburocratização, onde puder igualar, não terá taxa de ocupação. A Servidora 

	

350 	Renata Marchini Loureiro informou que se for feito um sistema onde a pessoa digita quanto 

	

351 	tem de área construída, projetada no solo, se for fazer para calcular, será preciso um valor 

	

352 	para saber se está indo em cima da taxa de permeabilidade ou não. A taxa de ocupação é o 

	

353 	negativo, e o fato de não estar preenchido, quando for fazer o sistema tem que ser preenchido 

354 o valor que vai ser exatamente o negativo, para calcular automático. O Secretário Thiago 

	

355 	Teixeira de Andrade falou da importância de se filtrar os lotes para estudo, que já estão na 

	

356 	base dos 10%, que já pactuados e onde não tem recuo. Colocou que só é possível fazer 

	

357 	geometricamente, não tendo como ser feito por tabela, porque o valor do recuo é absoluto. A 

	

,358 	Diretora Tatiane da S. Paz Souza informou que quando se analisa a tabela, se verifica que. 
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359 	em quase nenhuma das faixas de lotes têm definido o recuo. O Representante João Gilberto 

360 	de Carvalho Accioly informou que em Águas Claras tem recuo obrigatório. Questionou se 

361 	foi fechada a conta do recuo obrigatório com a taxa de ocupação. A Diretora Tatiane da S. 

362 	Paz Souza informou que em Águas Claras não tem recuo obrigatório. O que tem em Águas 

363 	Claras é a indicação de que precisa jogar á fórmula de avaliação, porque tem a flexibilidade 

364 de tipologia. Informou que somente em quatro faixas que tem a observação para fazer o 

365 	afastamento, porque' depende da altura que vai ocupar. O Representante João Gilberto de 

366 	Carvalho Actioly colocou que esses 10% seriam importantes, para o caso da opção de jogar 

367 	pavimentos de garagens e estacionamento para cima. No caso de subsolo, seria resolvido no 

368 	Tipo 1 ou no Tipo 2. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade ressaltou que foi um debate 

369 	muito intenso sobre a Lei da Pârmeabilidade, e que, mesmo aquele tipo que tem que obedecer 

370 	a taxa de permeabilidade e o recuo, pode fazer o uso da lei. Informou que consultou à equipe 

371 	técnica quanto aos casos onde já tinha como pressuposto fazer 10%, em média de separação, 

372 	justamente para permitir essa flexibilidade de rampa, se concordam em não colocar a taxa de 

373 	ocupação se ela for o negativo da permeabilidade, e que seja respeitada a permeabilidade e 

374 fique realmente livre, plantada e arborizada. Foi observado pelos Representantes que a 

375 	questão dos afastamentos acontece, como nos condomínios particulares, têm uma norma bem 

376 especifica e já tem os seus afastamentos definidos e que nesse caso foram repetidos os 

377 afastamentos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade disse que é excepcional, quando 

378 aquela tipologia realmente é construída a partir do afastamento. Perguntou se os presentes 

379 concordam em igualar e fazer o negativo. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

380 	propôs pensar melhor sobre o assunto e ver qual o impacto. Foi abordado que essa questão foi 

381 	o reflexo da última versão da LUOS. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade disse que a 

382 folga na lei foi um princípio para não criar o problema de entendimento e que a taxa de 

383 ocupação pode implicar em uma obrigação de recuo. O Representante João Gilberto de 

384 Carvalho Accioly ressaltou que nesses casos pode haver excepcionalidades a serem 

385 resolvidas, e que no caso de lotes de dimensões maiores que 5.000 ou 10.000 que tenham 

386 	coeficientes de aproveitamento maior do que 1, e no caso de ser coeficiente até 1, mantém-se 

387 	a regra como está, sendo fácil achar soluções arquitetônicas de estacionamentos. Foi colocado 

) 388 que pode haver situações em que lotes de dimensões maiores que 50.000, o potencial pode ser 
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389 	1,5 ou 2. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que quem definirá para 

390 	estudar é o intervalo, e se já tiver definido como 20.% de permeabilidade e 40% de ocupação, 

391 não será preciso análise, porque existem outros condicionantes, como tipologia e 

392 	licenciamento ambiental. E aqueles que estiverem em uma faixa muito próxima, analisam-se 

393 só os que estiverem numa faixa muito próxima. O Representante Mateus Leandro de 

394 	Oliveira disse ter preocupação com possíveis interpretações divergentes com o Código de 

395 	Obras. Questionou se há um trabalho sendo feito do está sendo 'alterado ou discutido na 

396 	Segeth e verificar se ê o caso de emendar o Código de Obras. O Secretário Thiago Teixeira 

397 	de Andrade informou que já foi discutido e que não há interpretações divergentes, muitas 

398 	questões já foram resolvidas, e definidos os temas tratados nos dois documentos. Caso haja 

399 	alguma divergência; pode ser colocada nas normas transitórias da LUOS, informando que 

400 	determinados aspectos podem ser resolvidos em um ou outro documento. A Subsecretária 

401 	Cláudia Varizo Cavalcante disse esperar que o assunto já esteja bem resolvido. O Secretário 

402 Thiago Teixeira de Andrade disse que pelo princípio mais geral quem vale é a norma 

403 	urbanística especifica. Em seguida, foi apresentada "Seção V Dos Afastamentos Obrigatórios 

404 	Art. 26. Os Afastamentos Mínimos Obrigatórios para o lote são as distâncias mínimas 

405 	perpendiculares entre a edificação e as divisas laterais, frontais e de fundos, definidas para 

406 garantir adequada insolação e ventilação dos logradouros públicos e das edificações, 

407 	restrições ambientais, passagens de redes, entre outros. § I° São exigidos afastamentos 

408 	mínimos obrigatórios nas seguintes situações: I — por exigência do parcelamento, previstos 

409 	no Anexo III — Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo por Região Administrativa; II — 

410 sempre que houver aberturas de vãos de iluminação e aeração ou só de aeração das 

411 	edificações voltado para as divisas de lotes vizinhos; N - nos lotes com testada maior que 

412 	50,00m, nas divisas confíontantes com lotes vizinhos, independente de abertura de vão, nos 

413 	pavimentos da edificação situados a partir de 12,00m de altura contados da cota de soleira." 

414 	A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que o R01, RO2 e R03 trabalham, 

415 	geralmente, até três pavimentos, e em função disso já se estabelece que é 1,5. "§ 2° Para lotes 

416 	de UOS RE 1, RE 2, RO 1 e RO Z o afastamento previsto no inciso lido § 1° deve ser de no 

417 	mínimo 1,50m. § 3° Os lotes das UOS que não se enquadram no § I° devem atender aos 

418 	seguintes parâmetros para o afastamento previsto nos incisos H e 111 do § 1°, para edificação 
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419 	com: I — até 8,50m de altura, :o afastamento mínimo é de 1,5m." O Secretário Thiago 

420 Teixeira de Andrade soliciton mudar a disposição do texto, pois a regra geral está vindo 

421 	depois de uma regra especifica. A Servidora Renata Marchini Loureiro questionou se um 
• • , . 

422 lote de esquina configura dois afastamentos nulos. O Representante João Gilberto de 

423 Carvalho Accioly informou que se houver quatro fachadas para logradouro público, 

424 considera-se tudo como fachada frontal. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

425 	explicou que o texto fala de afastamento para o lote vizinho, e o lote isolado não se enquadra 
1 

426 	em nada do que se está falando neste momento. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

427 	explicou que se estiver viraddipara o logradouro público, não há afastamentos. Seguiu leitura 
1 	.1  

428 	do texto "II— altura superiorta 8,50m e até I2,00m, o afastamento é de 2,3m; III — altura 

429 	superior a I2, 00m, o afastamento deve ser calculado pela fórmula A = 2,30 + (H — 12,00)/6, 
7- 

430 	onde: A é o afastamento; b).H é ni altura da edificação; c) b é o coeficiente relativo ao. 

431 afastamento das divisas laterais é de fundo do lote." A Subsecretária Cláudia Varizo 

432 	Cavalcante explicou que a fórniula trata de forma diferenciada a partir dos 12 metros. 

433 	Informou que o coeficiente B trata de forma diferenciada as testadas dos lotes, mas a cidade 

434 	vai se acomodando às situações, posto que, tem lugares com uma densidade maior, e Segeth 

435 	procurou trabalhar de acordo com as testadas dos lotes. Os lotes com testadas menores que 20 

436 metros, a altura da edificação é dividida por 10. E 10% da edificação são exigidos no 

437 	afastamento quando tiver a abertura. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou 

438 	que a testada que está sendo trabalhada neste item é voltada para o logradouro e não faz 

439 	relação com o vizinho. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que a LUOS 

440 	determina que testada é o limite entre o lote ou projeção da área pública. Testada frontal ou 

441 	frente do lote ou projeção com divisa definida como tal no urbanismo. Ressaltou que a 

442 	acomodação do prédio nesses lotes, em determinada face dão tem abertura, e onde não tem a 

443 	abertura não é preciso seguir a regra. Informou que quando essas questões foram verificadas, 

444 	tentou-se imaginar que algumaracomodaçâo teria que ser feita em relação às aberturas, mas 

445 garantindo qualidade na ventilação, iluminação e observando as fachadas. Solicitou dos 

446 Representantes alguma contraproposta sobre esse tema, mas que garantisse uma razoável 

447 	iluminação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade ressaltou que talvez deva haver um 

\OU
•- 448 teto do valor absoluto. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que a 
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449 	dimensão do lote limita Muito a questão da possibilidade de uma altura se não garantir a 

450 ventilação. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly informou que nos. 

451 	levantamentos que tem sido feito.  na  maioria das capitais brasileiras, estão sendo observadas 

452 	prismas para considerar um mínimo 'razoável para dar condição de ventilação e iluminação, 

453 	varia entre 20 a 25% da altura do prédio. A Diretora Tatiane da S. Paz Souza abordou que 

454 	isso que é possível até em prédios dé 30 a 40 metros de altura. A Partir de 50, 70 metros, essa 

455 	conta se mostra inviável dentro do § parâmetros de ocupação, segundo ela. O Secretário 

456 	Thiago Teixeira de Andrade propôs que tem que diminuir as faixas e tem que ter um teto, 

457 	pois, segundo ele, não faz sentido, a partir de uma certa altura, ter recuo maior, senão se 

458 	forcará cada vez mais em os prédios ficarem mais verticais. Observou que o valor pode ser 

459 	relativo' em uma faixa intermediária, depois tem que ser um valor absoluto até tantos metros. 

460 	Deve-se estabelecer um teto, porque não faz tanto sentido os prédios estarem 20 metros ou 

461 mais afastados uns dos outros. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que 

462 	foram pesquisadas várias legislações do Brasil, e todas trabalham com a relação de 6,5 a 10 

463 metros. Propôs estudar novamente o assunto. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

464 	informou que se estivesse fazendo um lote de recuo de 15 de frente, não iria dar recuo lateral 

465 	maior que 3. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante defendeu que qualquer parâmetro 

466 	que seja colocado tem que criar uma situação de conforto, e por isso tem que ser encontrada 

467 	uma relação que traga ventilação e iluminação, A Diretora Tatiane da S. Paz Souza colocou 

468 	que a tendência do afastamento ser mais razoável faz com que se consiga fazer projetos mais 

469 abertos para a via pública, porque se o afastamento lateral é muito limitante com torre 

470 	perpendicular em relação à via pública seria obrigatória abertura lateral, se esse afastamento 

471 for um pouco mais flexível nesse ponto, pode ser que se consiga fazer duas unidades de 

472 frente, e somente as de fundo para a lateral. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

473 colocou que deve garantir que apartamentos de fundo voltado para o vizinho tenha uma 

474 relação confortável também para ele. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou 

475 que o que garante qualidade é o valor absoluto e não o valor relativo. A Subsecretária 

476 	Cláudia Varizo Cavalcante disse que foi pesquisado em outros lugares do Brasil, foi 

477 	encontrada sempre a relação de fórmula com a altura, mas que é possível construir de outra 

478 forma. O Seéretário Thiago Teixeira de Andrade informou que muitas vezes se está 

16 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
28' Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Distrito Féderal — LUOS —4/08/2017 

479 	pesquisando normas que estão com 10 a 20 graus abaixo do Equador e que pode haver casos 

480 	que estão dando problemas e não se sabe. Nesse momento, foi informado que as pesquisas 

481 	foram feitas nas principais capitais do Brasil, como Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, 

482 	Fortaleza, e a porcentagem 'de variação da altura em relação ao afastamento foi de 18% a 

483 	30%. E os arquitetos consideram isso muito positivo.' O Representante João Gilberto de 

484 	Carvalho Accioly disse que querem é mostrar que se está mantendo, mais ou menos, uma 

485 fórmula de cone e optar por manter esse mesmo princípio de cone, à medida que sobe e 

486 	afasta, e que a regra atual é melhor do que a posposta apresentada na lei, corrigindo alguma 

487 	possível distorção. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que o problema é a 

488 	falta de sombreamento e excesso de insolaéno. Afirmou que os patamares absolutos têm que 

489 	corresponder à possibilidade de receber sol na janela, que não se pode fazer cálculos com 

490 	declividade de sol de trópico. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que os 

491 	cálculos foram feitos de acordo e foi observada a necessidade de flexibilidade, criando 

492 	escalonamento de acordo com a testada do lote. O Representante João Gilberto de Carvalho 

493 Accioly mencionou que um prédio de 20 andares, que não tem abertura nenhuma para o 

494 	vizinho, ficaria colado no outro, e que tem várias legislações mencionando um afastamento 

495 mínimo para o vizinho, a partir de uma certa altura. A Subsecretária Cláudia Varizo 

496 	Cavalcante informou que foi feito em lotes com testada superior a 50 metros, podendo ser 

497 	exigido um afastamento um pouco menor quando é cego e o afastamento maior quando tem 

498 	abertura. Disse que isso não foi feito de forma generalizada por causa do tipo de lote que tem 

499 no DF, que alguns é praticamente impossível fazer abertura lateral. Informou que há a 

500 	possibilidade de estabelecer esse afastamento um pouco menor quando a testada for cega, mas 

501 	isso pode ser aplicado somente a lotes maiores. Esclareceu que o assunto será reestudado e 

502 	reapresentado em outra reunião. Em seguida, passou ao Art. 27: "Podem ser construídos nas 

503 	áreas de afastamentos obrigatórios os seguintes elementos: 1— guaritas; II — castelo d'água; 

504 	III —piscinas descobertas; IV— instalações técnicas enterradas; V — elementos de composição 

505 	e proteção de fachadas reguladas pelo Código de Edificações do Distrito Federal; VI— áreas 

506 	pavimentadas descobertas,-  VII — central de gás liquefeito de petróleo — GLP, respeitada as 

507 	normas definidas pelo CBMDF. As guaritas devem observar as seguintes dimensões: 1— área 

508 	máxima de 6,00m2, quando composta de uma única edificação, incluído sanitário; II — área 
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509 	máxima de 4,00m, cada guarita, quando composta por 2 edificações, incluído sanitário. As 

510 	construções permitidas em áreas de afastamento obrigatório não podem desrespeitar a taxa 

511 	de permeabilidade fixada para o lote". O Secretário Thiago Teixeira de Andrade propôs 

512 	tirar a questão da guarita deste artigo e botar no item que fala sobre guarita, informando que 

513 	deve ser respeitado o Código de Edificações. A Diretora Tatiane da S. Paz Souza informou 

514 que a propositura nova não trata sobre dimensões de guarita, que o que há no Código de 

515 	Edificações é que "é dispensado de aprovação de projetos 'guarita desse tamanho". A 

516 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que a guarita não pode estar no 

517 afastamento. A Diretora Tatiane da S. Paz Souza informou que as dimensões de guaritas 

518 	apresentadas nesta lei hora tratada são as definidas no novo Código de Edificações. O 

519 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu dar uma olhada sobre o assunto, até porque 

520 	saiva nova norma de acessibilidade. Observou que a taxa da permeabilidade para ser atendida 

521 	precisa da infiltração e essa consome espaço técnico, caindo em uma referência circular que 

522 	não sai do caminho, ao permitir permeabilidade das valas de drenagem e de infiltração. A 

523 Senhora Vera Amorelli questionou se os subsolos a serem construidos nas áreas de 

524 afastamento obrigatório são os subsolos do tipo II. Ao que lhe foi respondido que sim. A 

525 	Senhora Vera Amorelli colocou que nesse caso seria bom fazer alguma conexão das duas 

526 	situações. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acatou a sugestão. O Secretário Thiago 

527 	Teixeira de Andrade esclareceu que a Lei da Permeabilidade permite a subestação dentro da 

528 	área de permeabilidade. A Diretora Tatiane da S. Paz Souza observou que, em relação aos 

529 	afastamentos, no que diz respeito à altura máxima, os terrenos de praças de Águas Claras têm 

530 	potencial de 2,5 em RE3, com área de 2500, 5000 m2, e altura de 29,5 metros. Enquanto o 

531 	RE1 está com uma altura maior. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que 

532 	em Águas Claras tem RE em uma faixa determinada e se propôs a trazer informações mais 

533 	precisas em relação ao assunto em uma próxima reunião. Em seguida, passou a ser tratado o 

534 	texto da "Seção VI Da Utilização dos Subsolos Art. 28. Considera-se subsolo qualquer 

535 	pavimento da edificação situado abaixo da cota de soleira, inferior ao pavimento térreo. Art. 

536 	29. O subsolo nos lotes ou projeções é definido da seguinte forma: I — não permitido", 

537 	quando foi mencionado que o termo "permitido" será substituído por "proibido". O Secretário 

538 	Thiago Teixeira de Andrade observou que tem um problema de conceito, ao chaç de 
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539 	subsolo qualquer pavimento situado abaixo da cota de soleira. Questionou se nesse caso não 

540 	poderia edificar nunca abaixo da cota de soleira. Observou também que não se deveria falar, 

541 no Tipo 2, sobre a taxa de ocupação porque b que importa é o recuo e a taxa de 

542 	permeabilidade. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante lembrou que no Tipo 2 não se 

543 	observa a taxa de ocupação. A Servidora Renata Marchini Loureiro informou que não 

544 	poderia dizer que tem que respeitar só a taxa de permeabilidade porque não é só ela, pois tem 

545 	outras coisas que precisam ser respeitadas, e não se pode fazer um coeficiente a mais no 

546 	subsolo. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que não tem coeficiente para 

547 	subsolo se ele não for computável. '0 Representante João Gilberto de Carvalho Accioly 

548 	lembrou os casos dos lotes das Quadras 900, onde há casos que cria taludes internos ao lote, e• 

549 	na hora que se coloca "a ocupação do subsolo prevista no inciso I, é• permitido apenas nos 

550 	trechos de subsolo citados abaixo do perfil natural", colocou que isso cria situações confusas 

551 	quando dentro do lote se faz acomodação de taludes, e esse subsolo aflora. A Servidora 

552 	Renata Marchini Loureiro informou que tem que ser respeitado o afastamento e o que se 

553 	quer resguardar é o partido arquitetônico. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade propôs 

554 	retomar esse assunto na próxima reunião a ser realizada no dia 11 de agosto de 2017. 2. 

555 	Assuntos Gerais. Não houve assuntos nesse item. Item 3. Encerramento. Não havendo mais 

556 	discussões e debates, a reunião foi encerrada. 

557 

THIAGO TEIXQEIRA DE AN RADE 
Secretário de Estado 

SEGETH 

CLÁUDI VARIZ° CAVALCANTE 
Subsecretária 

SUGEST/SEGETH 	- - 
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