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ATA DA 29° REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO DO-LUOS 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minutos- do dono dia do mês de agosto do ano de dois mil -e 

	

2 	dezessete, no SCS, Quadra 06, Bloco A, r i  Andar, Sala:dei Rvuniõea Fdificio Sede dar 

	

3 	SEGETH, foi aberta a 29a Reunião da Câmara Técnica — Lei De Uso e.  Ocupação do Solo do 

4 Distrito Federal - LUOS, Pela Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST, Cláuflia Varizo 

	

5 	Cavalcante, contando com a presença de membros represêntantes da Sociedade: Civil do_ 

	

6 	Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano.  do Distrito, 
, 

	

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

	

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

	

9 	instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Pfojeto de Lei Complementar, que dispõe 

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

	

11 	transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Continuidade ao 

12 debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUQS. 2. 

13 Assuntos Gerais 3. Encerramento. Passou ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos 

14 trabalhos: A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu inicio a reunião saudando a 

	

15 	todos. Prosseguiu ao Subitem 1.2. Informes: I) foi definido que no decorrer da reunião 

16 apresentariam as alterações que foram feitas no Projeto de Lei até o momento, para em 

	

17 	momento oportuno tratarem dos Pontos que serão debatidos a posteriori. II) foi informado 

	

18 	que será encaminhado aos membros, dois arquivos, um com o texto trabalho em reunião, e o 

19 outro com as compilações já sistematizadas. Passou imediatamente ao Subitem 1.3.  

	

20 	Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — 

	

21 	LUOS: Indo direto ao capítulo referente ao subsolo, explanou que na proposta há dois tipos de 

22 subsolo: um que obedece a todos os requisitos da Norma, que todos os parâmetros 

23 urbanísticos têm que ser observados, com respeito a afastamento, a taxa de ocupação; e o 

	

24 	outro tipo de subsolo que obedece aos parâmetros que são coeficiente, mas não obedece â taxa 

25 de ocupação e os afastamentos mínimos obrigatórios, sendo o subsolo que vai poderá se 

	

26 	estender até o limite da taxa de permeabilidade quando incidir sobre o lote. O Representante 

	

27 	Francisco das Chagas Leitão, Agefis, solicitou esclarecimentos em relação ao afloramento, 
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28 	pois o Código de Obras disciplina essa questão, portanto, se ficaria a critério do construtor - 

29 	aflorar ou não, já que está dizendo no texto que é unicamente o pavimento térreo que atende a 

30 	cota de soleira, e que não encontrou a exigência de que o pavimento térreo é aquele pelo qual j  

31 	se acessa a edificação. A Servidora Renata Marchini Loureiro, Sugest/Segeth, respondeu 

32 	que no Código consta que: "não é mais obrigatório o acesso ser somente pelo térreo". 

33 	Podendo ser pelo térreo ou pelo subsolo, portanto, se aflorar poderá fazer o acesso pelo 

34 	subsolo. Acrescentou que na LUOS, o que sendo tratado do subsolo é que pode não respeitar 

35 	os parâmetros se estiver todo enterrado, senão, tem que respeitar a taxa de ocupação. A 

36 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que o parágrafo primeiro trata do 

37 	assunto, que se estiver abaixo do perfil natural pode expandir para os afastamentos, mas se o 

38 subsolo for acima desse perfil natural, ou seja, houver o afloramento, terá que; 

39 	obrigatoriamente se ater aos afastamentos e a taxa de ocupação. O Representante Francisco 

40 	das Chagas Leitão reforçou que sua pergunta é no sentido de que, por livre e espontâneo 

41 	desejo, alguém poderá alterar o terreno, fazer escavações ou taludes para possibilitar o 

42 	afloramento do subsolo. A Servidora Renata Marchini Loureiro esclareceu que no vigente 

43 	não. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explanou que na LUOS não estão tratando 

44 da questão de parâmetros, ou qualquer questão relativa a essa área pública, ainda que em 

45 	torno da unidade. A Diretora de Normas Urbanas e Informações da Subsecretaria de Gestão 

46 	Urbana da Segeth, Tatianne da S. Paz Souza, esclareceu que a dúvida surgiu com relação ao 

47 	parágrafo primeiro, e a outra questão é com relação à área pública, no capitulo de concessão 

48 	de área pública, concessão de uso, que também houve a junção com relação a ocupação do 

49 subsolo, que tem que estar 60 centímetros abaixo da cota de soleira. A Servidora Renata 

50 Marchini Loureiro complementou que, se aflorar naturalmente tem que ser respeitado o 

51 	afastamento e a ocupação, e é isso que não está claro no texto. O Representante André Luiz 

52 Almeida Pinto de Oliveira, ADEMPDF, questionou se terá que ser feito afastamento de 

53 	subsolo, pois em lugar nenhum há afastamento de subsolo. A Servidora Renata Marchini 

54 	Loureiro confirmou. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que se trata do 

55 	subsolo, o perfil natural da cota de soleira, e o perfil já está aflorado, portanto, o subsolo 

56 aflorado tem que respeitar os afastamentos e a taxa de ocupação. O Representante André 

57 Luiz Almeida Pinto de Oliveira colocou que criar um afastamento para subsolo não faz 
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58 	sentido. A Subsecretária Cláudia Vadio Cavalcante rebateu que fq sentido, e que o melhor 

59 	seria descolar isso do texto, do que 'colocar atota de soleitrae-abaixo. Registra-se a presença do 

60 	Secretário de Estado de Gestão do Território c Habitação — Segeth; Thin() Teixeira de 
• 

61 	Andrade. Explicou que existem dúvidas quando se trata do urbanismo mais tradicional,,pois 

62 	em todas as cidades ha uma questão de garantira  os acessos para ologradoiwo público, migo -a  
• II 

63 	que geraria problemas com essa ideia. Questionou se tudo o que for abaixo da cqta de soleira 

64 	terá que respeitar o recuo. Corroborou que não faz sentido, pois não é assim quese projeta) e 
• 4  

65 	faz-se a remissão a uma questão de logradouro público. Após explanação, a Diretora 

66 	Tatiannc Paz explicou que não estão:definindo-a' exigência de afastaibenito mínimot 
• is 	 sa• • 

67 	obrigatório, portanto, no subsolo não teria afas_tamentot  seria apenas relativo à ocuPação, e o
t 

68 	que está tentando resguardar é que, se por acaso O subsoiaque for enterrado, flogada, pode 

69 	inclusive ocupar mais do que o afastamento,porque não , vai ter interferência *por cima. 

70 	Colocou que a questão é que está tentando resguardar.apenas a característica, se tratando de 

71 	uma exceção. O Representante Francisco das Chagas Leitão respondeu que o que justifica a 

72 	possibilidade de o subsolo ocupar o afastamento é estar em subsolo, se não estiver, deve 

73 	obedecer aos critérios dos demais pavimentos, pois os afastamentos são definidos para 

74 	respeitar a indevassabilidade dos outros lotes, das questões de sombreamento e de insolação. 

75 	Reforçou o dever de obedecer aos parâmetros da Norma, com a exceção para a garagem e 

76 	para o subsolo. O Secretario Thiago Teixeira de Andrade informou que não é possível 

77 	discutir esses casos genericamente, pois há um acervo enorme de casos que misturam 

78 	quarteirões típicos com urbanismo moderno de lote solto, entre outros, em que não é possível 

79 	e nem flexível. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante questidnou se seria o caso de 

80 	remeter o caso do perfil aflorado para uma análise específica. O Representante Rogério 

81 	Markiewicz, CAU/DF, respondeu negativamente, colocando que deveria ser eliminado. 

82 	Explanou que quando se segue o novo Código, a interpretação do que ê cota de soleira com o 

83 	existente atualmente para o novo Código é completamente diferente, portanto cabe ao 

84 	projetista, no caso de subsolo e utilização de garagem ter uma utilização contando como área 

85 	construída como área computável, e que estão interpretando à luz do novo Código, que tudo 

86 	conta na área, e não haverá ganho de área, e quem quiser preservar para outra utilização, 

87 	mesmo em subsolo, terá que recuar para iluminar e para ventilar. A Servidora Renata 

19iiti 
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88 	Marchini Loureiro completou que deve ter o afastamento, e não o dd lote, e que não há nada e 	 • 	 • 	 . . 	. 	• 

	

89 	no texto sobre a ocupação. O Secretário 	eiraa Ande .' 	x Thiago Tei 	- -rade-informou que esse foi 	..; . 	 . 

	

/
. 	 n 	- .. 	 . 	• - 90 , um debate muito profitndo e específico,? que cilia de soleira já esta claramente:escrito no 2 

.. 	/ 	 .. 	 • 	I 	 . • 

	

91 	novo Código, e que não, é mais determinante do acesso, que o térreo é determinado pelo s 	 . 	. . 	 .. 	Á- 

	

92 	projeto, c térreo quem indica é o autor do projeto. O Representante Francisco das Chagas -• 	• 1 	11 	- 	e 

	

93 	Leitão abordou que se há afloramento na área, ela não está livre, e que não estão falando em ..• 

	

94 	"proibir ou não o subsolo, e se o urbanista, no projetof definir que é afastamento não poderá 

	

95 	haver nada acima do térreo. O Slecretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que 'é uma 

96 e questão totalmente tipológica, e que o que resolve esse problema é a questão de logradouro 

	

97 	• pablico: O 'Representante ,,Ilrancisco das Chagas - Leitão 1-explicou que ao - dizer tais . 	 . . . 	 . 
. 98' _modificações, estarão abrindo mão de parâmetros tirbanilicos quesào o futuro da cidade, e 

	

99 	que 'devem ser preservadas, pois o's afastamentos são elementos que .o urbanista utiliza para . 	. 	 - 	. 	e. • le 

	

100 	resguardar o espaço público e para 'resguardar as condições de insolação, de iluminação e 

	

101 	preservar a coletividade, e por esse inotivo não pode ficar à disposição da vontade de li 	t 
1 	 e 	 ; 

	

102 	terceiros, o cumprimento ou não, não podendo estender a licenciosidade. O Secretário Thiago 

	

103 	Teixeira de Andrade expôs que não se pode generalizar, pois existem casos completamente 

	

104 	distintos uns dos outros. O Representante Francisco das Chagas Leitão complementou que 

	

105 	em relação a área pública da ocupação pelo subsolo, se estiver aflorado, estará resguardado na 

	

106 	LUOS. O Representante Rogério Markiewicz exemplificou tendo um lote com apenas uma 

	

107 	face voltada para logradouro público, e que, o restante é muro de divisa, portanto, nesse caso 

	

108 	que não vê necessidade de resguardar abaixo da cota de soleira cm subsolo. O Representante 

	

109 	Francisco das Chagas Leitão reforçou queos afastamentos são criados por alguma razão, e 

	

110 	que se fosse feito um subsolo ocupando cem por cento já não seria possível, e que estarão 

	

111 	colocando em risco o futuro da cidade. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu 

	

112 	que por esse motivo existe o permitido Tipo 1, onde ha essa característica. A Servidora 

	

113 	Renata Marchini Loureiro complementou que o Tipo 2-também está preservando esse 

	

114 	aspecto, e que a discussão é a retirada do parágrafo primeiro. O Representante Francisco das 	• 

	

115 	Chagas Leitão expôs que é a favor de que o parágrafo fique como esta A Diretora Tatianne 

	

116 	Paz acrescentou que a proposta feita é para garantir, e não para retirar. O Secretario Thiago 

	

117 	Teixeira de Andrade corroborou com o Representante Francisco das Chagas Leitão, que 
A. 

c 
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118 	aqueles que têm afastamento obrigatório, e que talvez fosse preciso estudar uma faixa 

119 	cinzenta de haver afastamento obrigatório e é Tipo 2, -pois se há afastamento obrigatório e é 

120 	Tipo 1, o conflito está resolvido. A Diretora Tatianne Paz esclareceu que o lote pode ocupar 

121 	60% da área do lote acima do térreo, e que restará 40% livre acima no terreno, e que não estão 

122 determinando se sérá frontal, lateral ou ao fundo, no caso estão deixando uma 

123 excepcionalidade de ele ocupar todo o terreno abaixo do solo, algo que normalmente 

124 	acontece. O Representante Antônio Batista de Morais, Astrarsama/DF, questionou se seriam 

125 60% acima ou baixo, se poderá ocupar 100% se ele aflorar. A Diretora Tatianne Paz 

126 respondeu que se aflorar, não poderá ocupar os 60%. O Secretário Thiago Teixeira de 

127 
	

Andrade expôs que se deve pensar bem na questão do logradouro público. O Representante 

128 José António Bueno Magalhães Junior, Sinduscon/DF, expôs a sua preocupação de ir 

129 contra ao Código, pois se colocarem a LUOS contra o Código não funcionará. Resumiu se 

130 	aflorar será considerado 60%. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade passou a leitura do 

131 
	

item: "considera-se subsolo qualquer pavimento da edificação situado abaixo da cota de 

132 
	

soleira inferior ao pavimento térreo. " Sugeriu retirar o "inferior ao pavimento térreo". A 

133 
	

Diretora Tatianne Paz informou que já está retirado, pois não agrega. O Secretário Thiago 

134 
	

Teixeira de Andrade deu continuidade a leitura, quanto ao Artigo 29. "O subsolo, nos lotes 

135 	ou projeções, é definido a seguir " A Servidora Renata Marehini Loureiro expôs que deve 

136 mudar para "proibido", pois está na tabela. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

137 concordou, modificando para "proibido subsolo". Pois existem casos em que não permite 

138 	subsolo, portanto, não se pode construir absolutamente nada abaixo de cota de soleira. A 

139 Diretora Tatianne Paz complementou que são exceções. O Secretário Thiago Teixeira de 

140 
	

Andrade passou a leitura do permitido Tipo 2: "respeitados os pareimetros definidos para 

141 lote ou projeção, exceto taxa de ocupação e os afastamentos mínimos obrigatórios", 

142 acrescentou que deve respeitar a permeabilidade. A Diretora Tatianne Paz reforçou que 

143 todos têm que respeitar a permeabilidade, complementou que a diferença do 1 para o 2 é 

144 	apenas a questão da taxa de ocupação e afastamento, e que todos os outros parâmetros terão 

145 que ser respeitados. O Representante Antônio Batista de Morais questionou se quando 

146 
	

tratarem de área pública irá tratar da questão do subsolo. O Secretário Thiago Teixeira de 

147 Andrade esclareceu que a Lei especifica já garante para as questões que estão sendo 

5 
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148 discutidas que devem obrigatoriamente ser embaixo do terreno natural não podendo 

149 	reconfigurar o terreno natural, portanto, se ocupar área pública será embaixo da área pública, 

150 pois tem rede de drenagem, tem paisagismo e uma série de coisas que não de pode -. 
( 

151 	desrespeitar, portanto, o Tipo 2 se trata da licenciosidade, da taxa de ocupação, e do 

152 	afastamento mínimo obrigatório, desse modo da permeabilidade ficará claro que é a Lei' 

153 	especifica. A Diretora Tatianne Paz complementou que todos os outros parâmetros, assim 

154 	como o coeficiente e a taxa de permeabilidade, têm um capitulo específico definindo o que 	• 

155 	será computado. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade expôs que as propostas para o 

156 	Tipo 2, são, parágrafo primeiro: "A ocupação do subsolo prevista no inciso III é permitida 	, 

157 	apenas nos trechos do subsolo situados abaixo do perfil natural do terreno. " O 

158 	Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior sugeriu a retirada do parágrafo. O 

159 	Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira corroborou que o parágrafo primeiio 

160 	não deve existir. O Representante Francisco das Chagas Leitão sugeriu deixar o parágrafo 

161 	primeiro como está. O Representante Rogério Markiewicz expôs que tendo interferência 

162 	com o logradouro público, concorda que deva ter afastamento, mas dentro do lote para divisa 

163 	não há condições e, portanto, tem que alterar o Código de Obras sobre o que é subsolo, pois 

164 	se aflora na sua concepção não é mais subsolo, e no Código de Edificações, em sua opinião, 

165 	subsolo é o que está abaixo da cota de soleira. O Representante Francisco das Chagas Leitão 

166 	expôs que a questão é decidir se irão preservar a qualidade do espaço urbano ou o 

167 	entendimento de que se pode usar cem por cento do terreno indiscriminadamente. O 

168 	Representante Rogério Markiewicz explanou que há uma série de legislações que irão 

169 	regulamentar isso, como o próprio Código de Obras. Registra-se a presença do Secietário 

170 Adjunto da Segeth, Luiz Otavio Alves Rodrigues. Após exemplificar, propôs o 

171 	encaminhamento de que façam algumas simulações em alguns trechos com alguns tipos de 

172 	lotes, lotes isolados, lotes confrontantes com outros lotes, pegando ao menos cinco tipologias 

173 	diferentes e fazer simulações respeitando afastamento ou utilizando o subsolo além do limite 

174 	do afastamento, para apresentar na semana seguinte, pois a discussão ficou muito polarizada e 

175 	não teriam condição de chegar a uma síntese no momento. A Diretora Tatianne Paz 

176 	informou que houve uma proposta feita por escrito ao Art. 31, pelo Sinduscon. O Secretário 

177 	Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues passou a leitura: a marquise é a estrutura em balanço 
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178 com função arquitetônica de cobertura a ser implantada junto às divisas do lote em 

179 	logradouro público para proteção da fachada e abrigo de pedestres. Parágrafo primeiro. A 

180 	construção de marquise é definida no anexo III quadro de parâmetro de ocupação do solo 

181 	por região administrativa como: I) proibida; 2) obrigatória; 3) não exigida. Com  o pedido 

182 	de revisão ao "não revisada". O Diretof das UTPs Oeste e Sul — Sugest/Segeth, Márcio Brito 

183 	Silva Ferreira, exemplificou com situações especificas da LUOS aplicada e que não podem 

184 exigi-las em situações que não sabem ainda como será a configuração das vias. O 

185 Representante João Gilberto de Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, explanou que 

186 teoricamente o opcional é permitido, porém não é obrigatório. O Secretário Adjunto Luiz 

187 	Otavio Alves Rodrigues, informou que a mesa deliberou unanimemente que ficará "não 

188 	exigido". A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que é para simplificar 

189 	a tabela para ter menos legenda. A Servidora Renata Marchini Loureiro acrescentou que no 

190 texto está dizendo que onde não é exigido pode fazer com 3 metros em área pública. O 

191 	Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues passou a leitura: "nos casos onde não há 

192 	exigência de marquise é permitida sua construção em área pública, respeitado o disposto no 

193 	artigo desta Lei. ". Destacou que o importante é esclarecer os termos em que será permitida e 

194 	que deve constar do texto. Deu continuidade a apresentação do texto, ressaltando que ficou 

195 mantido o "não exigido". Parágrafo segundo: As dimensões da marquise definida como 

196 	obrigatória estão estabelecidas no anexo III quadros de parâmetros de ocupação do solo por 

197 região administrativa. Explicou que no Anexo III aparecem as dimensões da marquise 

198 	obrigatória, e que tais marquises se diferem entre as regiões administrativas. A Representante, 

199 	Carolina Baima Cavalcanti, IAB/DF, fez a sugestão de redação de que: a marquise de que 

200 	trata o Inciso III deve localizar-se no nível de acesso à edificação e ter largura máxima de 3 

201 metros. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues colocou que em termos de 

202 português, essa não seria a melhor redação. A Representante Janaina Domingos Vieira, 

203 	Sociedade Civil, sugeriu agregar ao inicio, onde são feitas as definições: "estrutura em 

204 	balanço com função arquitetônica de cobertura a ser implantada junto às divisas dos lotes 

205 	em espaço ou logradouro público para proteção da fachada e abrigo de pedestre". A 

206 Representante Carolina .Baima Cavalcanti questionou o motivo de estar repetindo a 

207 	definição no caput do artigo, uma vez que já consta das definições. A Subsecretária Cláudia 
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I 	208, Variza Cavalcante respondeu que essa foi uma opção feita de manter as definições, até para . 	 . 
209 	compreensão' da Lei trazendo as definições dos parâmetros. O Secretário Adjunto Luiz 

210 	Otavio"Alves Rodrigues deu continuidade, indo ao parágrafo terceiro: a marquise de que 

211 	trata o inciso M do parágrafo primeiro é opcional, e quando construída deve ter largura 

212 • máxima de '3 metros. Suprimindo o trecho "deve localizar-se no nível térreo", pois já está na 

• 213 definição. Prosseguiu com o texto, parágrafo quarto: a marquise em área pública contígua à 

214 	edcação deve respeitar a distáncia mínima de 70 centímetros do meio-fio. Após discussão, 

215 	destacou que vão verificar a questão das marquises obrigatórias, se todas permitem a 

g16 	poss'ibilidade de altura mínima de 2,80. Indo ao último, o parágrafo quinto: "nos lotes em que 

217 	foz _itibriiatória a construção de marquises, são vedados os afastamentos das divisas voltadas 

. 	218 para o logradouro público. ". O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly sugeriu 

219 	que alterassem a redação, pois da forma que está escrito não está havendo obrigação. O 

220 	Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues replicou que em seu entendimento a 

221 	proposta da marquise obrigatória não deve apenas estar no limite frontal, mas também tem 

222 	que chegar aos limites laterais para manter o alinhamento. O Representante André Luiz 

223 	Almeida Pinto de Oliveira acrescentou que não se deve obrigar a construir até o limite. A 

224 	Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante complementou que verificou todas as tabelas onde 

225 	ha exigência, c que onde é obrigatória a marquise não tem afastamento obrigatório, podendo 

226 	fazer o afastamento por opção, e que a marquise deve ser continua. O Representante Rafael 

227 	Stucchi da Silva, Semob/DF, relembrou que na última reunião, o Representante Célio Melis 

228 	Junior, IAB/DF havia pontuado a necessidade de vagas para apartamentos pequenos, por 

229 	exemplo: as quitinetes, tendo ficado a pendência de discutir a possibilidade de eliminar a 

230 	necessidade de vaga em função de um limite de metro quadrado para o apartamento. A 

231 	Representante Carolina Baima Cavalcanti expôs que proposta do IAS é de que, em vez de 

232 se considerar número mínimo, se considere apenas o número máximo de vagas. A 

233 	Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante passou ao Art. 41, a seção do tratamento das 

234 	divisas dos lotes. O Representante Francisco das Chagas Leitão expôs preocupação em 

235 	relação a incidência aos bens tombados individualmente, questionou se há na LUOS um 

236 	instrumento que excepcionalize todos os índices no caso de bens tombados individualmente 

237 	ou se é preciso inserir. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues corrobo ou que 
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238 deva excepcionalizar, e que consta do novo código, trazendo especificamente a questão de 

239 	que bens tombados seguem o rito próprio de licenciamento que não necessariamente precisam 

240 	seguir as normas. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly rememorou que nas 

241 	discussões do PPCUB estão avançando no assunto, e que estão discutindo alguma forma de 

242 	permitir algum tipo de cercamentó por conta da cidade do Cruzeiro, ou não permitir, porém 

243 	ainda não se chegou à conclusão. O Representante Francisco das Chagas Leitão explanou 

244 que continuam irregulares pois em tais casos o cercamento não é na projeção, é na área 

245 pública. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que está disposto que a 

246 projeção não pode ser cercada, em situações especificas trata-se de cercamento da área 

247 pública, portanto, os limites não podem ser definidos. O Secretário Adjunto Luiz Otavio 

248 Alves Rodrigues complementou que faz parte do objeto de concessão, e que em tese, a 

249 projeção não é cercada O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly acrescentou 

250 que na prática da aprovação não será fácil. O Representante Giulliano Penatti, Tenacap, 

251 	questionou se constará na LUOS. A Diretora Tatianne Paz respondeu que o PPCUB trata 

252 dos aspectos de uso e ocupação do solo como de área pública. A Representante Janaina 

253 	Domingos Vieira informou que parágrafo quarto consta que o recuo entre a fachada ativa e o 

254 	logradouro público deve estar fisicamente integrado ao passeio público com acesso irrestrito 

255 	sendo vedado ao longo de toda sua extensão. Informou ainda, que em relação a ocupação com 

256 	vagas de garagem, a utilização para manobras de veículos, carga e descarga e embarque e 

257 	desembarque de passageiros. Questionou se há a delimitação da fachada ativa com comércio e 

258 não ter embarque e desembarque de passageiros seria funcional. O Secretário Thiago 

259 	Teixeira de Andrade respondeu que é dificil prever todos os casos. A Representante Janaina 

260 Domingos Vieira ressaltou que devesse pensar no espaço público, reforçou que há 

261 considerações em relação a usar o espaço privado para transformar em espaço público. O 

262 	Diretor Márcio Brito Silva Ferreira complementou que é temerário que o espaço público 

263 	possa ser cercado futuramente. O Representante Francisco das Chagas Leitão explanou que 

264 estão buscando uma cidade com mais urbanidade, e que conquistar a fachada ativa ê um 

265 passo, porém, para proibir tem que haver razões muito concretas. O Secretário Thiago 

266 Teixeira de Andrade apresentou o caput: é vedada a fachada cega localizada no nível de 

267 	circulação do pedestre voltado para o logradouro público nos usos RE3, CS. Complementou 
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268 que comércio e serviço institucional é obrigatório no térreo, complementou que no RE, no 

269 	CSI2, C8I3, CSR2, não foi exigida a fachada ativa, e o que está se garantindo é a questão de 

270 	fachada cega, portanto, a fachada ativa exigida é um condicionante apenas no caso de não 

271 	cômputo do coeficiente para garagem nos usos expostos. O Representante João Gilberto de 

272 	Carvalho Accioly expôs que não vê sentido em todas as obrigatoriedades colocadas ao texto, 

273 	exemplificou que se há a obrigação de fazer um comércio, mas apenas em um pedaço, e optar 

274 	por fazer o restante da solução 'como NO, não será possivel da maneira que está escrito. A 

275 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que a exigência da fachada ativa é apenas 

276 	no caso da utilização das áreas com garagem. O Representante João Gilberto de Carvalho 

277 	Accioly sugeriu ao texto: É vedado o uso de garagem voltado para tal fachada ativa. Reforçou 

278 que estão criando muitas condições que impedem outras situações. O Secretário Thiago 

279 	Teixeira de Andrade completou com a leitura, que: não são consideradas a permeabilidade 

280 	física ou visual a saída de emergência e acessos a depósitos e a estacionamentos de veículos 

281 	motorizados. O disposto no caput não se aplica a lotes isolados e edificações de uso 

282 	institucional. A fachada ativa, prevista no artigo 1, parágrafo terceiro, artigo 19, deve observar 

283 	os seguintes critérios. Art. 19: Coeficiente de aproveitamento. As áreas de construção 

284 cobertas e situadas no interior de lote e projeção são computadas no coeficiente de 

285 aproveitamento. Excetuam-se do caput as áreas destinadas exclusivamente para vaga de 

286 	veiculo. Volta ali para cima. As áreas previstas no inciso 1 devem estar localizadas no 

287 	subsolo, sendo facultados dois pavimentos acima da cota de soleira desde que utilize a 

288 	fachada ativa para UOS tal. Na UOS R3 não utilize fachada cega no pavimento localizado no 

289 	nível de circulação dos pedestres. É vedada a oferta de vagas acima da cota de soleira e 

290 	projeção com exigência de pilotis. A Representante Carolina Baima Cavalcanti expôs que o 

291 	problema é que o 43 está remetendo ao 19, e que se trata de uma situação exclusiva naquela 

292 	opção, e sugeriu deixa-lo junto ao 19 para ficar mais claro. A Subsecretária Cláudia Varizo 

293 Cavalcante explicou que não estão exigindo em várias UOS que têm comércio, e estão 

294 buscando trazer o incremento de atividades nessas vias onde se tem o transporte coletivo. 

295 	Porém, que não exigiram, nem vincularam a implantação desse tipo de atividade à fachada 

296 ativa. Estão delimitando que garagem não irá computar, a não. ser no limite dado pelo 

297 	coeficiente. A Representante Carolina Baima Cavalcanti acrescentou que deve deixar claro 
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298 	qual é a regra de fato, entender que se trata de um pavimento de garagem. O Representante 

299 Leonardo Mundim, OAB/DF, questionou quanto ao Inciso IV, que fala: vecládo4o 

300 	cercamento de qualquer natureza entre os limites do lote e logradouro público, se não estaria 

301 	impedindo um proprietário de uma loja coloque uma grade de proteção. O Secretário Thiago 

302 	Teixeira de Andrade respondeu que a grade de proteção não é considerada cercamento: 

303 	Representante Leonardo Mundim sugeriu que se faça uma redação um pouco Mais clara, 

304 	pois ao ler com uma visão jurídica dá a entender que a grade é um cercamento de clualauer 

305 	natureza. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade discordou, complementou que não pode 

306 	ser entendido como cercamento, pois já está cercada e delimitada, e que não vê qualquer 

307 	possibilidade de um entendimento jurídico nesse sentido prosperar. A Diretora Tadanne Paz 

308 sugeriu a redação: vedado o cercamento de qualquer natureza entre a edificação. Que a 
à 

309 	edificação contempla a porta e os limites do lote voltados para o logradouro publicai A 
• - 

310 	Representante Carolina Baima Cavalcanti expos que ficou mais confusa, que seria melhor 

311 manter a redação do jeito que estava. O Representante Rogério Markiewicz sugeriu 

312 complementar ao Item 3, que diz que é preciso ter no mínimo um acesso direto para 

313 logradouro público a cada dez metros de testada, que o acesso de uma loja resolveria a 

314 questão. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que a proposta foi 

315 	construída pela necessidade de fazer a distinção da fachada cega, da vedação à fachada cega, 

316 	e de outros casos ou exigência de uma fachada mais animada. Sugeriu exigir que o percentual 

317 	da área seja de atividade e o outro pode ser com a entrada do prédio, com uma permeabilidade 

318 apenas visual, porém que essa atividade ocorra com alguma representatividade. O 

319 Representante Leonardo Mundim questionou se a permeabilidade visual de 70% não 

320 	resolveria. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu negativamente em locais 

321 	onde é CSIR, que é onde se exige que a atividade que não seja de residência ocorra no nível 

322 	do térreo. Complementou que onde há a UOS querem que a possibilidade de atividades e de 

323 	outros usos de fato ocorra. O Representante Leonardo Mundim sugeriu à reavaliação que 

324 	será feita, ao Inciso III: onde está uma abertura a cada 10 metros de testada do lote, em vez de 

325 	ficar "a cada dez metros", colocar "para cada dez metros", pois dá a entender que deva usar o 

326 	valor total da testada e dividi-lo. O Diretor Márcio Brito Silva Ferreira concordou que 

327 	dentro do conceito de fachada ativa, a estrutura do jeito que foi montada deve permanecer. E 
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328 	que acatariam a sugestão de juntar o artigo 43 com o 19, pois facilitaria a compreensão. O 

329 Secretário Thiago Teixeira ,  de Andrade destacou que foi acatada a sugestão da 

330 Representante Carolina. Baima, de juntar o artigo ao do estacionamento. A Diretora 

331 	Tatianne Paz esclareceu quanto ao Art. 44, que é a exigência que está sendo tratada, e em 

332 	seguida a fachada ativa, que veio com a relação conceituai. A intenção é que as edificações de 

333 	uso comercial e de prestação de serviços nas UOS possam resguardar que o uso comercial e a 

334 	prestação de serviço Sejam obrigadas a ter no térreo acesso direto ao logradouro público, no 

335 	nível da circulação de pedestre, para manter a interação, sem obstáculos físicos e com 

336 permeabilidade visual e fisica. Afirmou que isso está garantido. Colocou que quanto as 

337 proposições para o Distrito Federal a questão do cercamento e padronizar a questão da 

338 	transparência visual dos cercamentos em 70% de transparência. Informou que a questão da 

339 segurança, que trouxeram alguns locais onde é proibido o cercamento, e a fachada cega é 

340 	outra coisa que se qtief:  proteger e que está sendo proposto não ter mais fachada cega. 

341 	Informou que outra proposição é a da fachada ativa, que está vinculada ao artigo 19. Outra 

342 	proposição é separanquárido é uso comercial, não entrando o residencial, e a prestação de 

343 	serviços com a tipoloigia de trazer o que é acesso direto e falando sobre recuo da fachada. 

344 	Ressaltou que é preciso fazer a leitura de todos juntos para o entendimento de cada um em 

345 	separado. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade expôs que é pertinente, resumindo que 

346 	se tirar as aberturas para dinamização da fachada ativa, o Art. 44 abrangeria tudo, deixando o 

347 conceito de fachada ativa ligado ao 19. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

348 	apresentou que o conceito da fachada ativa é que a fachada da edificação com permeabilidade 

349 	física e visual voltada para o logradouro público com acesso direto, sem obstáculo, no nível 

350 	de circulação do pedestre, a fim de possibilitar melhor relação entre o espaço público e 

351 privado. O Diretor Márcio Brito Silva Ferreira acrescentou que se desvincular a fachada 

352 	ativa não deixa de existir, ela existe pela exigência de ter o uso não residencial no térreo. O 

353 Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues complementou que a norma não pode 

354 atrapalhar a fachada ativa, e não atrapalhar com as normativas a dinâmica da cidade. A 

355 Representante Janaina Domingos Vieira acrescentou que devesse tomar cuidado com os 

356 limites impostos, pois agora estão sendo transformadas em lei. A Diretora Tatianne Paz 

357 	explicou que observaram a base teórica, como foi normatizado, e a questão de exigir fachada 
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358 	ativa. Acrescentou que observaram a teoria, o território, que foi visto como as localidades 

359 	escolheram a fachada ativa, que a maior preocupação é que a cidade tenha o acesso direto 

360 	para o logradouro público no nível da circulação de pedestres sem obstáculos, se tratando da 

361 	permeabilidade visual, que foi esse o trabalho feito, e que é algo que deve haver em todas as 

362 	ruas. Outra questão importante que trouxeram à LUOS é como está a área pública: a situação 

363 	das calçadas, dessa interação, se há transporte público. O Representantê Leonardo Mundim 

3641 esclareceu que assim seria fachada ativa com acessos inativos. A Reptesentatne Carolina 

365 	Baima Cavalcanti sugeriu ao Art. 43, que contém dois incisos que tentam regular o que é 

366 uma fachada ativa que trata de permeabilidade visual e outra dos acessos, que fossem 

367 juntados em um único inciso, e em vez de colocar a cada dez metros, poderia colocar 

368 "abertura para logradouro público com no mínimo 70% de permeabilidade visual ou 

369 	garantida no mínimo um acesso". O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que 

370 	haviam pensado em um acesso, e se for acatada a sugestão daria a entender que a porta tem 

371 	que ter o 70% de visual, e que pode ter o acesso a garagem que é vedado. A Representante 

372 	Carolina Baima Cavalcanti insistiu que deva ter abertura para o logradouro público com no 

373 mínimo 70% de permeabilidade visual e um acesso, podendo fazer o acesso de 70% da 

374 fachada sem acesso, ou um acesso menor, mas garantidos os 70%. O Secretário Thiago 

375 	Teixeira de Andrade esclareceu que na redação está que a permeabilidade é da fachada e não 

376 	do acesso. Após discussão, reforçou que devem decidir, pois não podem ficar revendo sem 

377 	finalizar. O Representante Leonardo Mundim retomou a questão de definir melhor o que é 

378 cercamento, exemplificando com os acórdãos: 499450 e 437959 do TJDFT, em que o 

379 	desembargador usa a palavra cercamento para a colocação de grade de proteção. Informou 

380 que há a possibilidade de chamar uma grade de cercamento mas não de chamar um 

381 cercamento de grade. O Representante Leonardo Mundim sugeriu ainda, que em 

382 regulamentação ou no glossário: "não se considera cercamento a colocação de grades de 

383 proteção adjacentes", ou seja, junto à edificação. A Representante Renata Marchini 

384 Loureiro explicou que a grade de proteção na divisa é cercamento. A Representante 

385 Carolina Baima Cavalcanti acrescentou que é apenas quando se trata de recuo, e foi 

386 	colocado dentro do artigo duas vezes que é vedado o cercado. Explanou que a correção devia 

387 ir para o inciso do parágrafo quarto. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade passou a 

(9fie 113  
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388 	leitura do parágrafo quarto: IV recuo entre a fachada ativa e o logradouro público deve estar 

389 	fisicamente integrado ao espaço público com acesso irrestrito, sendo vedada ao longo de 

390 toda sua extensão cercamento de qualquer natureza". A Subsecretária Cláudia Varizo 

391 	Cavalcante "completou que se trata de cercamento de qualquer natiireza, e já está claro que 

392 	deve manter a ampla ligação da fachada ativa, Acrescentou que. o objetivo a ser perseguido 

393 com a definição da fachada ativa é fazer a exigência no CSIIR, que em determinadas 

394 	situações tornar a fachada em urna fachada com atividade. O Representante João Gilberto de 

395 	Carvalho Accioly questionou se não é contabilizado o coeficiente. A Subsecretária Cláudia 

396 	Varizo Cavalcante respondeu que a exigência da fachada ativa está correndo na condição de 

397 	trazer a garagem para o nível do térreo, e que por isso é importante vincular. Acrescentou que 

398 nessas condições é preciso ter atividade. O Representante João Gilberto de Carvalho 

399 	Accioly abordou que o que não pertence ao NO não pode ser colocado nenhuma atividade que 

400 	não seja de garagem e nem moradia no pavimento térreo voltado para o logradouro público. 

401 Sugeriu colocar que apenas é permitindo o comércio. A Representante Janaina Domingos 

402 	Vieira reforçou que é importante garantir na Lei a diversidade de uso no térreo, seja 

403 	residencial, comércio ou institucional. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade corroborou 

404 	com a intervenção, e acrescentou que o fato de terem colocado o CSIR e dizer que todos os C 

405 	e S e 1 são obrigatórios já é um grande avanço. O Representante João Gilberto de Carvalho 

406 	Accioly explanou que será definido o que é um uso ativo, e que a garagem não é o uso ativo, e 

407 	o uso residencial sim, portanto, qualquer atividade de uso comum e de lazer gera atividade. A 

408 Servidora Maria Del Consuelo Lemos, Sugest/Segeth, expôs que pode estar havendo 

409 confusão entre o CSIRNO com o CSIR, em que o primeiro andar, o térreo é comércio. O 

410 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que não está, pois no NO ele pode ter 

411 exigência de fachada ativa. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly colocou 

412 	que no que não é NO há todas as opções e a obrigação de fazer comércio no térreo, podendo 

413 	fazer o prédio todo residencial, e se fizer uma loja no térreo estará cumprindo a Norma. A 

414 Diretora Tatianne Paz expôs que é um ponto importante e que não era o objetivo, e da 

415 	maneira que está escrito poderá acontecer o mencionado pelo Representante João Acciolly. O 

416 Diretor Márcio Brito Silva Ferreira relembrou que as dúvidas nas outras reuniões é se o 

417 comércio tinha que ser no térreo inteiro, e o que querem é que seja a relação do uso não 

Skji4  „ 
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418 	residencial com a rua. A Representante Carolina Baima Cavalcanti acrescentou que nos três 

419 artigos, 42, 43 e 44, que são para configurar como atividade a abertura e o acesso de 

420 	emergência e acesso de depósito e veículo, porém em cada artigo há uma definição diferente, 

421 	sugeriu uniformizar, pois são iguais. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade acrescentou 

422 	que se for caáo de mera questão de permeabilidade e acesso, colocai: não são considerados 

423 	permeabilidade ou acesso direto. O Diretor Márcio Brito Silva Ferreira complementou que 

424 	faltava o dispositivo que indicasse quu o acesso tinha que ser franco com a grade da calçada. 

425 	O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly questionou se o inciso III seria retirado 

426 	ou haveria alguma observação a ele. A Representante Cláudia Varizo Cavalcante respondeu 

427 	que vão retirar o entendimento da forma de medir, e que vão reformular para dar o sentido de 

428 	atividade. O Representante Leonardo.  Mundim complementou que pelo que foi consensuado, 

429 	será retirado também o Inciso 4, que sejam permitidas as grades de proteção nas lojas sem que 

430 	seja ilícito, e solicitou mudanças à redação quanto ao Inciso II. O Secretário Thiago Teixeira 

431 	de Andrade explanou que é ter uma porcentagem de permeabilidade visual na fachada, sendo 

432 	70% muito, sem espaço para os elementos constitutivos. A Representante Carolina Baima 

433 	Cavalcanti questionou se a ideia é retirar toda e qualquer menção a um número. O Secretário 

434 Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que é ter um para cada logradouro público. A 

435 Representante Carolina Baima Cavalcanti questionou se em relação aos 70% de 

436 permeabilidade mantém-se os parâmetros. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

437 respondeu que todos concordaram em manter, porém não os 70%, e sim fazer estudos. A 

438 	Representante Carolina Baima Cavalcanti acrescentou que devesse observar o princípio da 

439 simplificação da legislação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que os 

440 	70% não é possível. Colocou que os avanços discutidos nas reuniões podem ser apenas ideais, 

441 que daqui há dez anos podem ter um reflexo desconhecido. Parabenizou a equipe pelo 

442 	brilhante e árduo trabalho realizado. Prosseguiu ao Item 2. Assuntos Gerais: A Representante 

443 Janaina Domingos Vieira questionou como decorreu a reunião do Lago Norte, pois há 

444 	notícias em jornais que dizem que os moradores estão contra a LUOS, e que tiveram uma 

445 	reunião com o Secretário na sexta-feira, porém sem definição. O Secretário Thiago Teixeira 

446 de Andrade respondeu que foi uma reunião em que saíram com a missão de fazer um 

447 	detalhamento das atividades permitidas, pois vários vocalizaram que não dá para ser radical, e 

0 Gics 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
29 Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito 
Federal — LUOS — 9/08/2017 

448 que foram ao debate e colheram mais de 2.600 assinaturas, dizendo que não querem as 

449 	mudanças propostas pela LUOS. A Representante Janaina Domingos Vieira questionou se 

450 não seria permitido tirá-los da LUOS temporariamente, ou seja, aprovar a LUOS sem a 

451 representação do Lago Norte. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que é 

452 	mais maléfico do' que benéfico. O Diretor Márcio Brito Silva Ferreira explanou que são 

453 	lotes registrados em cartórios e que estão dentro do contexto de todas as cidades. O 

454 	Representante Leonardo Mundim complementou que a legislação urbanística prevê uma lei 

455 	de uso e ocupação do solo, e que a lei orgânica não permite, não podendo fazer duas, três, 

456 	quatro LUOS, deve haver apenas uma. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade colocou se 

457 	for a opção, excluiriam os três, e não apenas uma. Item 4. Encerramento. Não havendo mais 

458 	discussões e debates, a reunião foi encerrada. 
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