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ATA DA 30a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA — LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às nove horas do décimo primeiro dia do mês de agosto do aná de dois mil e dezessete, no 

	

2 	SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edificio Sede da SEGETH, foi aberta 

	

3 	a 30a Reunião da Câmara Técnica — Lei De Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - 

	

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

	

5 	com a presença de membros representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de 

	

6 	Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal — CCPPTM/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 finalidade 

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

	

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

	

11 	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. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante passou prontamente ao Item 1.  

	

14 	Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: Deu inicio a reunião, saudando a todos os presentes 

15 e se desculpando pelo atraso, pois estavam debatendo assuntos da LUOS. Prosseguiu ao 

16 Subitem 1.3. Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e 

17 Ocupação do Solo — LUOS: O Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação, 

	

18 	Thiago Teixeira de Andrade se fez presente à reunião, agradeceu a presença de todos. Expôs 

	

19 	que a intenção é discutir os aspectos das vagas e da mobilidade. Acrescentou que pela ausência 

	

20 	na reunião dos interessados na questão, sugeriu esperar pela chegada deles ou prosseguir para 

	

21 	outro assunto da pauta. Os representantes concordaram em seguir na minuta. 1) Passando ao 

	

22 	Art. 45, Seção X dos pilotis obrigatórios, sem adendos ao texto. 2) Prosseguiu ao Capitulo III, 

23 Das Unidades Especiais, sem acréscimos. 3) Passou ao Capitulo IV, Dos Postos de 

	

24 	Abastecimento do Combustível: ".É admitida a implantação da atividade de comércio varejista 

	

25 	de combustíveis e lubrificantes em lote das UOS CSII 2, CSII 3, CSIInd I, CSIInd 2 e CSIInd 

	

26 	3, de forma simultânea às atividades dos seguintes locais...". O Representante João Gilberto 

27 de Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, informou que há uma alteração da Lei da ONALT, 
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28 	destacando os postos nos locais citados no iexto. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

29 	complementou que a vedação de que a ONALT não se aplicava a postos é que foi alterada, ou 

30 	seja, que só se permitia posto' de gasolina ,em lote de posto de gasolina, ficando agora a 

31 	permissão explicita. 0 Representante Leonardó Mundim, OAB/DF, expôs que em alguns 
> 

32 	órgãos públicos, exemplificando o caso do Tribunal de Justiça, há garagem de veículos oficiais 
4 

33 	que possuem uma unidade de abastecimento própria, e que não está previsto no itexto. A 

34 	Coordenadora de Gestão Urbana, Cogest/Sugest, Gisele Manchil, expliCou que estariam 
. 	 1 

35 	enquadrados como Equipamentos Públicos - EP. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

36 	esclareceu que possivelmente tribunais nãp estão como EP. A ,biretora de Normas Urbanas e 

37 	Informações, Sugest/Segetli, Tatianne da4S. Paz, completnn qte pode estar corno uso Inst., e 
• t 

38 	que entende-se como urna miá* complementar, não Colocaríamos como atividade que 

39 	poderia acontecer no lote, phretrn, se a atividade principal for dkp tribunal e estiver instalada, 

40 	pode de forma complementar 'o posto do combativel. O Secretário Thiago Teixeira de 
" 

41 	Andrade questionou como seria daria esse entendimento após a Lei aprovada; pois é uma 

42 	interpretação. A Diretora Tatianne da S. Paz informou que.a intenção é fazer uma lista ou 

43 	caracterizar o que é complementar, acrescentou que não é possível que nos lotes possam ser 

44 	postos de combustível, pois não podem acontecer separadamente. O Representante Francisco 

45 	das Chagas Leitão, Agefis, questionou se essa atividade pode ser considerada comércio, pois 

46 atendem aos automóveis dos órgãos públicos, porém não ê vendido a terceiros. O 

47 	Representante Leonardo Mundim questionou se poderia haver uma licitação a um órgão para 

48 	a otimização da questão. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante acrescentou que as 

49 	atividades listadas são de porte, c não há complementariedade e, sim de atividades que podem 

50 	conviver e que atualmente há a oferta simultânea. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

51 	completou que possa haver uma relação complementar de baixo porte em relação ao principal, 

52 	porém, explicitou que não pode ser feito apenas o posto de combustível. Passando a leitura do 

53 	parágrafo: A implantação de atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes 

54 	prevista no caput é condicionada: I — a aprovação de estudo urbanístico pelo in-gão gestor do 

55 	desenvolvimento territorial e urbano; II — ao pagamento da ONALT; III — à aplicação de outros 

56 	instrumentos urbanísticos, exigidos em legislação específica. O Representante João Gilberto 

57 	de Carvalho Accioly questionou o que seria estudo urbanístico. O Secretário Thiago Teixeira 
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58 	de Andrade respondeu que'o Inciso I não deveria constar, pois os estudos mais precisos são os 

59 	estudos ambientais e os estudos de segurança, entre outros, que trata de aprovação do projeto. 

60 A Subsecretária Cláudia' Varizo Cavalcante informou que trouxeram os elementos da Lei 

61 Complementar 902, que :altera a Lei da ONALR admitindo os postos e mantiveram a 

62 	necessidade de um estudo. 'Acrescentou que retiraram a denominação de um estudó prévio de 

63 	viabilidade técnica para poder chamá-lo apenas de um estudo apresentado, explicou que foi 

64 	definido no § 3° qual é o contkido do estudo de que trata o Inciso I, § 1°, que deve ser objeto 

65 	de regulamentação do poder, Observado no mínimo, oS seguintes aspectos que é a questão da 

66 	localização, as dimensões db lote, testada, a acessibilidade e compatibilidade das atividades. 

67 	Portanto, a análise feita é-  que já haveria os elementos para a aprovação do projeto. O 

68 Secretário Thiago Teixeiiyi de Andrade explanou que os conceitos ainda estão vagos em 

69 	relação à localização, pois são os estudos ambientais que estabelecem tais questões de 

70 	localização. A Representante; ;lamina Domingos Vieira, Sociedade Civil, acrescentou que 

71 	colocar certos tipos de considerações pode comprometer os tipos de usos em que os postos de 

72 	gasolina não estejam de -frente para a rua. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

73 	explicou que a manutenção dessa questão se deu porque a análise de fato é que a previsão de 

74 postos nesses tipos de lotes identificados é admitida. O Secretário Thiago Teixeira de 

75 Andrade explanou que está entendido, porém, não está claro no texto, e por esse motivo, 

76 	possivelmente um licenciador de projetos iria requerer do proprietário os estudos, e enviaria à 

77 	Sugest/Segeth. A Diretora Tatianne da S. Paz informou que seria necessário mais tempo para 

78 	a definição das dimensões dos lotes que são possíveis. O Representante Leonardo Mundim 

79 expôs que existem 14 normas técnicas sobre instalação de postos de combatível, e que 

80 	provavelmente já estaria previsto em tais normas, ressaltou que não podem refazer o que 

81 	eventualmente não seja atribuição da Lei Complementar, estando delimitado o que é permitido 

82 	ou não para o posto de combatível, incluindo a parte ambiental. O Secretário Thiago Teixeira 

83 	de Andrade informou que-iriam fazer uma discussão interna sobre o assunto, acrescentou que 

84 o fundamental é que já foi especializado os usos e já tem o domínio dos critérios e do 

85 	território, porém a interpretação das normas não se perpetua. A Subsecretária Cláudia Varizo 

86 Cavalcante expôs que o foco era verificar em termos de aspectos urbanísticos, e não para 

87 	determinar em que locais o posto seria permitido, e também como as duas atividades estariam 
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88 	se contabilizando. O Secretário .Thiago Teixeira de Andrade informou que o texto não está 

	

89 	claro. quanto a isso, e está condicionada. O Diretor das UTP's Oeste e Sul — Sugest/Segeth, 

	

90 	Márcio Brito Silva Ferreira corroborou com a intervenção do Secretário Thiago Teixeira de 

91 Andrade, que não cabe a questão urbanística definir parâmetros de uso para o posto de 

	

92 	combustível. .A Representante Janaina Domingos Vieira destacou que no Art. 51, § 2°, Inciso 

	

93 	II diz que a aplicação de outros instrumentos urbanísticos e ambientais exigidos em legislação 

	

94 	específica, sugeriu substituir a aprovação de estudos urbanísticos para legislação específica. O 

	

95 	Representante Leonardo Mundim sugeriu ao Art. 50, dentro da possibilidade de os órgãos 

	

96 	licitarem a questão do abastecimento de veículos oficiais, como um Inciso IX colocar garagens 

	

97 	de veículos do poder público. A Coordenadora Gisele Mancini explicou que estão tratando no 

	

98 	artigo apenas de atividades comércio varejista de combustível lubrificante, e no caso de postos 

	

99 	destinados ao abastecimento de veículos do poder público não é aberta a utilização comercial 

100 e, portanto, que deva estar especificado em um artigo. O Secretário Thiago Teixeira de 

	

101 	Andrade sugeriu lista-lo na tabela como uso Inst. complementar. O Representante Leonardo 

102 Mundim expôs preocupação de engessar as possibilidades de gerenciamento estatal, e quê 

	

103 	seria viável um artigo específico. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade complementou 

	

104 	que possivelmente não precise colocar, porque a tabela do uso institucional lâ 	 pemiite os 

	

105 	postos de abastecimentos de combatível de forma complementar. A Senhora Vera Amorelli, 

	

106 	Sinduscon/DF, destacou que na UOS a questão dos postos de combustíveis está confusa, pois 

	

107 	há várias citações dentro da Lei do que é ou não permitido, sugeriu organizar, de forma a 

108 coordenar a matéria de postos dentro do texto. A Diretora das Unidades de Planejamento 

	

109 	Territorial Central Adjacente I e II — Dicad/Segeth, Ana Cristina Machado Vieira informou 

	

110 	que as exceções que constam da tabela estão sendo revistas, em vista que constavam da LUOS 

111 passada, e passaram despercebidas na atual. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

112 complementou que algumas exceções permanecerão em função de legislação ambiental, 

	

113 	zoneamento, entre outros. A Diretora Tatianne da S. Paz acrescentou que essas exceções que 

	

114 	são colocadas em determinadas OPT's, se dão pela característica dos lotes que lá existem. A 

	

115 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante sugeriu colocar a observação no final do Art. 51, de 

	

116 	que: respeitadas as exceções previstas. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade acrescentou 

	

117 	que após rever as questões, poderiam juntá-las em um artigo. A Servidora Renata Marchini 

4 
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118 	Loureiro, Cogest/Sugest, esclareceu que no PLC 79 estavam juntos e causava confusão. O 

119 	Representante Francisco das Chagas Leitão registrou que no caso dos postos de combustíveis 

120 	é um caso onde há hiper-regulamentação, e que não deva ser uma aprovação central para a 

121 LUOS. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade corroborou, e acrescentou que irão 

122 	reestudar os capítulos. Prosseguiu aos Artigos 51 e 52, sem alterações. Seguiú ao Art. 53, a 

123 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que se trata dos postos na estrada Parque 

124 	Dom Bosco, que têm especificidade em relação a permitir a: cobertura, e foi mantido pois ê 

125 	preciso manter a especificidade. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que teria 

126 	que se ausentar. Prosseguiu ao Art. 54, em que, o Representante Francisco das Chagas Leitão 

127 	questionou se os parâmetros têm que ser compatibilizados com zoneamentos das APAS, se 

128 	irão se encaixar em uma UOS específica. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade respondeu 

129 	que são normas definidas até com critérios de NGB, e que entrarão da forma como as outras, 

130 	com as ponderações necessárias. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que 

131 	se houver uma restrição específica quanto a UOS, usa-se de uma nota explicando que em 

132 	determinado parcelamento a UOS CSI 2 não é permitida uma atividade que o licenciamento 

133 ambiental, o zoneamento ou o plano de manejo da unidade já proíbe. O Representante 

134 Francisco das Chagas Leitão retomou a questão anterior dos postos de combustíveis, 

135 	acrescentou que atualmente as questões de incomodidade estão mais ligadas as atividades 

136 	assessórias do que a principal. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly, destacou 

137 	quanto ao Art. 56, quanto ao coeficiente 1, que será o padrão para novos loteamentos, e que 

138 	não irá atingir a densidade prevista no Plano Diretor, e que irá onerar o custo de infraestrutura, 

139 	algo conflitante. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que já debateram o 

140 	tema internamente, explicou que sem o coeficiente 1 não há como aplicar os instrumentos de 

141 planejamento mencionados. A Representante Janaina Domingos Vieira esclareceu que os 

142 	projetos de urbanismo servem exatamente para definir os tipos de coeficientes, que varia de 

143 	acordo com a densidade. Acrescentou que quando estipulam que todos os coeficientes têm que 

144 	ser iguais a 1, o projeto de urbanismo terá sempre que definir o coeficiente mínimo 1. Explicou 

145 	que em todos os projetos já constam das diretrizes emitidas com o coeficiente mínimo 1 e o 

146 	coeficiente máximo que pode ser atingido. Reforçou que não terão mais a possibilidade de no 

147 projeto de urbanismo fazer tais alterações. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 
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148 	respondeu que o PDOT já orienta dessa forma, expondo qual o coeficiente máximo e diz que 

149 	as diretrizes podem estabelecer máximo inferior. Explicou que entendem ser um ganho para 

150 	aplicação do instrumento ter os coeficientes básicos já definidos como 1, e que § 10 dispõe que 

151 	há a possibilidade de emissão nesses casos de coeficiente básico inferiõr a 1. O Representante 

152 João Gilberto de Carvalho Accioly expôs que não há coerência. A Subsecretária Cláudia 

153 	Varizo Cavalcante informou que poderiam mostrar estudos de que há um impacto na previsão 

154 	de ODIR no preço do imóvel, mas não é o impacto que tomá o valor tão menor em relação ao 

.155 valor do lote que tenha= coeficiente 1 e 1. O Representante João Gilberto de Carvalho 

156 Accioly expôs que está buscando uma forma de compatibilizar, sugerindo um parágrafo 

• 157 segundo, fazendo algum tipo de consideração, para que nesses casos onde se busca um 

158 	adensamento maior, ter uma consideração de diferencial de aplicação na regra da ODIR. A 

159 	Senhora Janaina Domingos Vieira questionou se seria preciso discutir parâmetros de novos 

760 parcelamentos na LUOS. O Representante, Mateus Leandro de Oliveira, Fecomércio/DF, 

161 	expôs que os artigos 56 e no 57 são questões de parcelamento que, muitas vezes, já estarão 

162 	definidos nas diretrizes, estão no PDOT, e estarão em uma futura lei de parcelamento, e que 

163 	não cabe ser discutido na LUOS. Questionou se é possível fazer uma análise do que realmente 

164 	é necessário estar na LUOS. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que são 

165 	pertinentes as colocações, e que vão refletir novamente no sentido de ser um conteúdo que 

166 	valeria a pena ser discutido na LUOS. Quanto ao Art. 57, o Representante Mateus Leandro de 

167 	Oliveira, destacou que quando se fala que qualquer alteração de projeto urbanístico deve ser 

168 promovida pelo poder público, pode haver parcelamentos privados, feitos por loteadores 

169 	particulares, que nesse caso seriam aprovados pelo poder público, não promovido. Questionou 

170 	qual seria a leitura ou a intenção da Secretaria nesse caso. A Subsecretária Cláudia Varizo 

171 	Cavalcante respondeu que no caso do Art. 57 foi colocada a possibilidade, pois os 

172 	parcelamentos que estão abrangidos pela LUOS já são todos registrados, e mesmo os novos 

173 	parcelamentos que vierem a ser registrados, deixam de ter a figura do particular, do 

174 	empreendedor que promoveu aquela ocupação, portanto, estarão tratando de áreas públicas, 

175 	vias, lotes que já foram registrados, e que as alterações nesse parcelamento que seria a criação 

176 	ou extensão de algum lote em área pública já não seriam mais promovida pelo empreendedor. 

177 	O Representante Mateus Leandro de Oliveira sugeriu que se faça algum ajuste, pois quando 
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178 	se falamos em projeto urbanístico, é um projeto que a partir do registro de fato se tornam áreas 

179 públicas, porém, o projeto urbanístico também contém lotes particulares, e que deve 

180 permanecer a possibnidade de retificação pelo loteador. A Subsecretária Cláudia Varizo 

181 Cavalcante explicou que não se trata de um novo parcelamento, e sim a sua alteração, 

182 	acrescentou que para dar continuidade a 'esses procedimentos deve ser definida na LUOS, 

183 	complementou que não há como colocar essa possibilidade para uma lei de parcelamento, em 

184 	vista de que estaria se impossibilitando qualquer procedimento neSse sentido. O Representante 

185 	Mateus Lean'dro de Oliveira finalizou fazendo a consideração de que o Art. 57 contém uma 

186 	incorreção jurídica, que não reflete a realidade de todas as cidades brasileiras, e que estará 

187 	criando uma contradição C0111 o direito do parcelador previsto na 6.766. Solicitou para que seja 

188 	analisado profundamente, se comprometeu a trazer um estudo jurídico, na próxima reunião, 

189 para esclarecimento deste ponto. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante reforçou que 

190 	isso deve estar na LUOS pois, do contrário não terão qualquer possibilidade de alteração que 

191 	seja em alguns casos envolvendo a área pública. Fez o registro de que solicitam a contribuição 

192 para saber qual seria a possibilidade ao parcelador prevista na 6/66. Esclareceu que a 

193 desafetação necessita de um rito específico, e que em relação às modificações tentaram 

194 	estabelecer o mesmo procedimento para os novos parcelamentos com qual seria a definição 

195 dos critérios da LUOS, possibilitando que o procedimento possa ocorrer de forma mais 

196 	tranquila dentro da administração. O Representante Leonardo Mundim apoiou a questão da 

197 inclusão dos novos parcelamentos na LUOS, explicou que tendo em vista a redação do Art. 

198 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal que dispõe que caberá a LUOS tratar inclusive de 

199 	expansão da área urbana, bem como o Art. 56 que trata das disposições transitórias, que fala 

200 	que a LUOS cuidará também de novas áreas, explanou que o local ideal para tratar de novos 

201 parcelamentos é a LUOS. Em relação ao Art. 57, teria seis observações a serem feitas: 11 

202 	verificar a compatibilização com a Legislação Federal 13.465, uma vez que ela trouxe normas 

203 	sobre novos parcelamentos—nebanos; 21 questionou se o artigo estaria se referindo também aos 

204 antigos parcelamentos. 	A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu 

205 	positivamente; 31 sugeriu 'excepcionar o desmembramento de lotes que já eram originalmente 

206 	desmembrados e que por algum motivo foram juntados; 41 destacou que a alteração deve ser 

207 	aprovada pelo poder público, ressaltando o Art. 28 da Lei Federal 6.766: "qualquer alteração 

7 
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208 	ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os 

209 requerentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela prefeitura 

210 	municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, devendo ser depositado no registro de 

211 	imóveis em complemento ao projeto original com a devida averbação.", esclarecendo que a 

212 	legislação federal já prevê que o promotor dessa alteração será o loteador, e o poder público 

213 	não será o promotor, será o aprovador, sugeriu trocar a palavra promovida pela palavra 

214 	aprovada pelo Poder Público. 5') destacou quanto ao Inciso III: "ser precedida de participação 

215 	popular", sugerindo a mudança ao "texto: "ser precedida de participação popular na forma da 

216 regulamentação". E a última, 6') expôs o trecho: "de estudo urbanístico que avalia a 

217 	viabilidade da alteração", salientando que a palavra viabilidade é uma expressão genérica, 

218 	sugerindo caracterizar melhor o que seria viável ou não em termos de alteração de projeto 

219 urbanístico. O Representante Mateus Leandro de Oliveira destacou quanto ao Inciso III, a 

220 possibilidade de dar uma auto aplicação e uma objetividade maior a ele. A Subsecretária 

221 Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que são observações pertinentes, e que é preciso 

222 	fazer adequações para incorporar a questão da Lei de Parcelamento. Prosseguiu ao Art. 60, em 

223 que o Representante Leonardo Mundim fez o adendo de que o § único restringe o 

224 	remembramento para a área de regularização de interesse social, ARIS, e que impossibilita ter 

225 	comércio de grande ou médio porte nos arredores, e reforçou que assim se estariam criando 

226 eternos assentamentos, quando o objetivo é criar e desenvolver cidades. A Representante, 

227 Janine Malta Massuda, OAB/DF, complementou que já haviam discutido o assunto 

228 	especificamente na questão do Varjão, em que foi discutida a limitação do número de quatro 

229 	lotes, questionou quanto ao número e a área dos lotes, informou que o assunto tinha retomado 

230 	para ser discutido internamente. Questionou se houve algum posicionamento ou modificação 

231 	posterior, ou se foi mantida a mesma redação. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

232 respondeu que ainda retomaram internamente o debate do Projeto de Lei para verificar as 

233 adequações à legislação, informou que houve uma análise mais específica com relação à 

234 questão do Varjão. Acrescentou que o Poder Público tem investido em uma política de 

235 regularização, criando lotes em dimensões muito específicas para comportar a população, e 

236 	permitindo que a alteração seja feita na área residencial, toma a população mais vulnerável aos 

237 	processos de expulsão. O Representante Leonardo Mundim relembrou que no último debate 
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238 	o secretário Thiago Teixeira de Andrade havia dito que seria melhor pontuarem nas cidades 

239 	quais os locais em que o remembramento é permitido, e que o parágrafo único seria substituído 

240 	por deliberações específicas em cada cidade onde houvesse o interesse do Estado. Destacou 

241 	que não compreende porque estão colocando as • áreas de interesse social, destacadas, sendo 

242 	que estão sob os mesmos .fundamentoS e o princípio da igualdade constitucional;  que é tratar 

243 diferentemente os desiguais, e igualmente os iguais. O Representante João Gilberto de 

244 	Carvalho Accioly complementou resumidamente que a sugestão do Representante Leonardo 

245 	Mundim é a supressão total do parágrafo, corroborando que tal parágrafo é desnecessário, e 

246 que o risco dos argumentos é 'que eles chegarão na Câmara, e poderão ser suprimidos. O 

247 Representante Leonardo Mundim acrescentou que a solução dada pelo Secretário Thiago 

248 	Teixeira de Andrade seria a mais viável, e que a Diretora Ana Cristina está implementando, 

249 que é exatamente identificar nas cidades pobres ou ricas quais são os locais em que o 

250 	remembramento é permitido. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que o 

251 	Art. 60 e o parágrafo único são uma regra geral, que diz que lotes de mesma UOS podem ser 

252 	remembrados, não havendo limite ou impedimento, se é de mesma faixa, segue os parâmetros 

253 	de ocupação da faixa original, de faixas distintas vai seguir a da faixa maior, não havendo 

254 	corte. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade retomou à reunião. Após resumo do que foi 

255 debatido, o Secretário especificou que a redação era de que somente é permitido o 

256 remembramento de lotes com UOS diferente quando previsto no anexo 7, mapa de 

257 	desmembramento entre UOS diferentes por região administrativa condicionada aos seguintes 

258 	aspectos, com o comentário acrescido de que possibilidades de remembramento de lotes com 

259 UOS idênticos, e no caso de UOS diferentes somente poderá ser feito o remembramento 

260 quando previsto no mapa constante do anexo tal. Questionou quanto aos parcelamentos que 

261 	ainda não fazem parte da LUOS, se serão adaptados mapas de remembramento. Sugeriu que 

262 para a inserção deve ser um mapa de remembramento. A Senhora Vera Mussi Amorelli 

263 	especificou que a lei não diz que, para os novos parcelamentos deverão ser feitos novos mapas 

264 	também prevendo tal situação. A Diretora Tatianne da S. Paz explicou que todos os novos 

265 	parcelamentos, tudo que está regido nos artigos, que está disposto sobre a ODIR, ONALT, o 

266 	cálculo e vagas será incorporado, o que está disposto na Lei será objeto dos novos 

267 	parcelamentos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu colocar um parágrafo no 
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268 critério de remembramento ou observados os critérios dados pelo próprio processo de 

269 	parcelamento. O Representante Leonardo Mundim informou que haviam acordado de trazer 

270 uma alteração de redação ao Inciso IV, que está: "é vedado o remembramento de lotes 

271 exclusivamente entre as UOS RO 2 e RO 1", pois não está compreensível. Sugerindo: "É 

272 	vedado o remembramento exclusivamente entre lotes". .0 Diretor Márcio Brito Silva Ferreira 

273 	complementou que no mapa há a situação das três UOS, ê o que desejam é que o que for 

274 remembrado seja dos usos não residenciais não obrigatórios, que seja o de atividade mais 

275 permissiva. O Representante Leonardo Mundim sugeriu a redação: "É vedado o 

276 	remembramento de lotes unicamente de RO 2 com RO 1". A Senhora Vera Mussi Amorelli 

277 questionou se quando fala UOS diferente é o UOS diferente entre 1, 2 e 3 ou o UOS que 

278 realmente se passe de uma RE para uma RO. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

279 respondeu positivamente, pois mudam as tabelas exclusivas de atividades. A Diretora Ana 

280 	Cristina Machado Vieira acrescentou que nos mapas normalmente não se tem a UOS 1 junto 

281 com a 2, pois há o fator da localização, dificultando que o remembramento ocorra. O 

282 Representante Leonardo Mundim informou que a Representante Janine Malta Massuda 

283 	havia se ausentado, porém, deixou a incumbência de que no rascunho há uma interrogação no 

284 	Inciso III, e que não sabe se foi discutido na reunião anterior sessão passada. A Subsecretária 

285 Cláudia Variz° Cavalcante explanou que foi uma questão trazida pelo Senhor Francisco 

286 	Leitão, de a LUOS tratar de carga e descarga, que é disposto por outras legislações e entraria 

287 	em algo que não é afeto, sendo retirado. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade prosseguiu 

288 	ao artigo 62. Sem adendos ao texto. Passou ao artigo 63 com a intervenção da Senhora Vera 

289 Mussi Amorelli, destacando que: "que se aplica ODIR e a ONALT para os lotes 

290 remembrados", explanou que sem examinarem o capitulo que trata do assunto não seria 

291 	possível proferir que aplica. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade corroborou que talvez 

292 	o artigo seja inócuo, suprimindo o Art. 63, pois não existe possibilidade de dispensar, já que se 

293 trata de remembramento. Passou ao 63, antigo 64. O Representante Mateus Leandro de 

294 Oliveira questionou se existirá um alvará de remembramento e que documento seria. A 

295 	Representante Cláudia Variz° Cavalcante respondeu que se trata do ato, sendo aprovado por 

296 ato próprio, entrou com a aprovação, está admitida e não tem análise e nem apreciação. O 

297 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade complementou que devem restringir-se ao problema 

J.o 
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298 	de fato, pois já há vários PDL's cite dão os caráteres de remembramento e que funcionam bem. 

299 	O Representante Mateus Leand0 de Oliveira sugeriu que pode ser por meio de despacho ou 

300 	decisão exarada no processo administrativo, ou se criarão criar um documento, que seja um 

301 alvará de remembramento. O Representante Francisco das Chagas Leitão questionou se 

302 	existe Uma instrução normativa definindo os • procedimentos de remembramento. O 

303 	Representante Mateus Leandro de Oliveira corroborou com a ideia de um parágrafo único, 

304 	pois fala que o ato de aprovaçãd é à instrumento que autoriza. O Secretário Thiago Teixeira 

305 	de Andrade acrescentou que ein iirincípio tem que ser retirado, sendo aprovado por tal ato, e 

306 	quando não for objeto de umrocessb de licenciamento edilicio ou pelo alvará de construção. 

307 	Passou ao Art. 64, antigo 65. A, Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante resumiu o que 

308 	coloca a manifestação da Segeth no caso de lotes com áreas superiores a 2.500,-  testada igual 

309 	ou maior que 100 metros e testadasiv' oltadas para mais de uma via ou logradouro público. Sem 

310 	manifestações. Prosseguiu ao Titulo III, Dos Instrumentos de Política Urbana. Sem adendos 
- 

311 	aos artigos 66, 67 e 68. Passou ao Art. 69: para fins de aplicação da fórmula de cálculo da 

312 	contrapartida financeira, ficam definidos os Coeficientes de Ajuste "Y" Geral e Especifico, 
r 

313 previstos no Anexo VIII — Quadro de Coeficiente de Ajuste da ODIR. (Rever esse artigo. 

314 Coeficientes de Ajuste "Y" é extremamente polêmico. Com  a sugestão: para os lotes 

315 	comprovadamente adquiridos da Terracap após a sanção das Leis (PDLs e PDOT- 2009), os 

316 	Coeficientes de Ajuste "Y" serão 0,20 pelo prazo de 05 anos, após os quais sofreram 

317 	acréscimo gradual de 0,20 ao ano até atingir os coeficientes previstos no Anexo VIII.). O 

318 Representante João Gilberto de Carvalho Accioly explanou que trouxeram essa transição 

319 	especifica do coeficiente, pois as pessoas que adquiriram lotes e que não estão querendo se 

320 	enquadrar na legislação antiga, e já querem se enquadrar na LUOS, tem o problema específico 

321 	da nova regra da ODIR, sendo uma transitoriedade específica da ODIR, não é de a pessoa se 

322 enquadrar em todo regramento anterior por um ano. O Secretário Thiago Teixeira de 

323 	Andrade informou que na transição;-pode dizer que a opção é pelos parâmetros ou pela ODIR, 

324 	e não tem certeza se seria colocado na disposição transitória ou deixado em uma disposição 

325 	transitória dentro do corpo da Lei. A Diretora Tatianne da S. Paz sugeriu colocar em uma 

326 tabela. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade discordou. Questionou a Senhora Vera 

327 	Mussi Amorelli, se seria viável colocar na transição junto com todas as transições. A Senhora 
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328 	Vera Mussi Amorelli respondeu que são disposições transitórias, podendo fazer referência ao 

329 que estiver na disposição. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira, 

330 	ADEMI/DE, expôs preocupação quanto a questão de se tornar um especulador involuntário, e 

331 	pode travar a geração de uma receita para .o GDF. Acrescentou que dada a situação, já 

332 	prorrogou em 50% o prazo. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade acrescentou que é de 

333 	acordo com a situação econômica do Pais, sendo excepcional. O Representante André Luiz 

334 	Almeida Pinto de Oliveira reforçou que são a favor das decisões, solicitou apenas que fossem 

335 	analisadas essas duas situações. A Diretora Tatianne da S. Paz sugeriu fazer esse debate, 

336 	depois que produzirem os mapas de onde há essa diferença, de quanto é o básico e o máximo, 

337 para demonstrar o contexto do que está sendo tratado, fazendo fazer uma espacialização, 

338 inclusive dos lotes que estão vazios. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly 

339 	corroborou com a sugestão de levar a observação para a pauta da transição. Acrescentou que as 

340 	discussões com relação ao Y serão feitas a posteriori, porém, teria que se ausentar por uma 

341 	semana e, a reunião estava agendada para a próxima quinta-feira, e que se trata de um tema 

342 que faz questão de participar. A Subsecretária Cláudia Vadio Cavalcante informou que 

343 	iriam verificar a questão da próxima reunião, porém, ressaltou que tem previsto o local e 

344 condições de fazer a reunião apenas na quinta-feira pela manhã. Informou que ainda há a 

345 	questão das vagas para serem debatidas. 3. Assuntos Gerais: Não houve assuntos nesse item. 

346 	Item 4. Encerramento: Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi encenada. 

347 

CLÁUDIA VARIZ° CAVALCANTE 
Subsecretária 

SUGEST/SEGETH 
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