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ATA DA 36' REUNIÃO DA CÂMARA 'TÉCNICA — LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às nove horas do primeiro dia do'mg de setembío‘do ano de dois mil e dezesiete, no SCS, 

	

2 	Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de:Reuniões — Edificio Sede da SEGETH, foi aberta a 36' 
• 

	

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

	

4 	pelo Secretário de Estado de Gestão do Território; e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de 

	

5 	Andrade, contando com a presença da Subsecretária de Gestão Urbalia - SUGEST, Cláudia 

	

6 	Varizo Cavalcante, de membros representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de 

	

7 	Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do; Distrito Federal — CCPPTM/DF c 

	

8 	do Conselho de Planejamento Territorial- e Urbano —.CONPLAN; berro como do Grupo de 

	

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

	

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

	

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

	

12 	Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Discussão — Vagas de Estacionamento; 2. Assuntos 

	

13 	Gerais. 3. Encerramento. Passou ao Item I. Ordem do dia: 1.1. Aberturli dos trabalhos.: O 

	

14 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade deu início à reunião 'saudando a todos. Prosseguiu os 

	

15 	trabalhos, por inversão de pauta, quando foi tratado o subitem1.3. Discussão — Vagas de 

	

16 	Estacionamento: a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que será realizada 

	

17 	apresentação, o qual registrou que olrabalho de construção foi realizado em corijunto com â , 

	

18 	Subsecretaria de Políticas e Plariejamento Urbano. Mencionou que houve alguns debates no 

	

19 	âmbito da Câmara Técnica em relação à proposta, e que as intenções dos estudos apontam para 

	

20 	políticas de integração entre a quantidade de vagas e o transporte público. Relatou que devesse 

	

21 	cobrar preços mais racionais para quem parar nas ruas, sempre colocando compatível com o 

	

22 	custo do transporte, visto que, se esse preço for muito menor que o do transporte, ele acaba não 

	

23 	induzindo a uma maior utilização do transporte, pelo custo do estacionamento. Relatou que foi 

	

24 	posto um período de transição, para que se cumpra a limitação de vagas, tendo limitação de 

	

25 	vagas para outras atividades e uma vaga para cada unidade habitacional. Em relação à proposta 

	

26 	de vagas, informou que foi buscado abranger o Maior número de vias e com isso identificar 

	

27 	áreas que são servidas por transporte coletivo que estão no interior de diversos núcleos urbanos, 

	

28 	e que as metragens foram mantidas, o que estava posto como classificado em alto grau de 

o 
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29 	acessibilidade. Explanou que o trabalho vai se pautar em alta acessibilidade de as demais áreas 

30 	sendo que a lei permite a atualização do mapa, visto que, definiu claramente quais são os 

31 	critérios. O RepresentanteJoão de Cqrvalho Acciuly, SINQUSCON/DF, questionou se haverá 

32 	disponibilização do mapa do sitc para análise. :0 Secretário thiago Teixeira de Andrade 
• 

33 	informou que será anexado à lei e publicado no Diário eOficial do Distrito Federal. O 
, 	• 

34 	Representante Rafael Stucchi da Silva, Secretaria de Mobilidade — SEMOB, inquiriu qual 
• 4- 

35 	seria a frequência definida para as linhas de ônibus. A Subsecretária Cláudia Varizo 

36 	Cavalcante esclareceu que não trabalhada com a frequência, mas com os dados de redes de via 

37 	no entre picos, dado que representa se a área é servida de linha que são de fato utilizadas. A 

38 	servidora da Diplan/Suplan/Segeth, Camila de Carvalho Pires mencionou que a intenção é 

39 	que a atualização ocorra sempre que necessário, porquê se o serviço é baseado em viagens reais, 

40 	com vista a um processo que seja revisto periodicamente. A Subsecretária Cláudia Varizo 

41 	Cavalcante informou que a proposta começa definindo acessibilidade e o que é alta 

42 	acessibilidade; é partido para a definição de vagas que estabelece o limite máximo de área para 

43 	vagas, sendo que, se aplica a toda área urbana e que a área destinada para vagas de veículo de 

44 	modo não oneroso no interior do lote é estabelecido pela forma, que incluiu que essa área de. 

45 	vagas é igual à área do lote multiplicado pelo coeficiente de aproveitamento máximo, 

46 	multiplicado pelo índice de vagas. Assim, o índice de vagas é diferenciado para áreas de alta 
•1. 

47 	acessibilidade, então, para áreas de alta, você tem o limite menor da área de vagas do que para 
• 

48 	o restante das áreas. O Secretário Thiago Teixeira de Andraàc mencionou que o Máximo é . 
3 z 

49 	dado em área para estimular a otimização, ou seja, o potepdal construtivo máximo deve ser 
• 

50 	multiplicado pelo índice, sendo uma relação do máximo que pode ter de área construi& com 

51 	uma área construída de garagem, dado que o índice varia com o uso. A Representante Renata 

52 	Fiorentino de Faria Santos, Associação Rodas da Paz, questionou o motivo de não ter o 

53 	mínimo fora das áreas de alta capacidade. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

54 	esclareceu que os estudos mostraram carência. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

55 	pontuou que a área máxima de vagas vem definida na tabela e discriminada pelos usos, então, 

56 	vai ter o índice que se aplica as demais áreas e o índice para alta acessibilidade. O Secretário 

57 	Thiago Teixeira de Andrade elucidou que acima de 60m' tem que fornecer uma vaga. Em 

58 	áreas de alta acessibilidade, nenhuma é discricionário, abaixo de 60m' não precisa fornecer 
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59 	vagas. O Representante Rogério Markiewicz, CAU/DF, questionou que houve simulação de 

	

60 	projeção além do terreno, com intenção de verificar o que ocorre. O Secretário Thiago Teixeira 

	

61 	de Andeade respondeu que a LUOS não abrange essa diferenciação, porque os lotes que são 

	

62 	projeções têm potencial construtivo e pede obrigatoriamente o uso rde pilotis. Informou que 

	

63 	estacionamento é oferta de vaga e deve obedecer às taxas de permeabilidade. O Representante 

	

64 	José Antônio Bueno Magalhães Junior, SINDUSCON/DF, perguntou se o número de vagas 

	

65 	consubstancia tudo ou conta a partir da parte construída. O Secretário Thiago Teixeira de 

	

66 	Andrade esclareceu que é contado tudo, visto que, irá eventualmente estimular que faça pisos 

	

67 	impermeáveis. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que o cálculo foi feito 

68 não considerando uma demanda de vagas coberta ou não coberta, sendo feito sobre uma 

	

-69 	demanda que abrangeria o que é coberto e o que não é coberto. O Secretário Thiago Teixeira 

70 de Andrade mencionou que no mínimo terá que ocorrer a comprovação da quantidade. O 

	

71 	Representante Célio da Costa Meãs Junior, IAB/DF, relatou concordar com a diretriz de se 

	

72 	utilizar área, mas que ela teria que eliminar uma série de problemas, sendo que as áreas de 

	

73 	garagem e áreas técnicas não sejam mais áreas não computáveis. Mencionou defender que a 

	

74 	garagem se transforme em potencial construtivo, visto que, a premissa de usar área é mais 

	

75 	efetiva quando não tem a diferenciação de área computável e área nãotomputável e com isso 

	

76 	o empreendimento atende aos mínimos e aos máximos de acordo com a utilização do potencial 

	

77 	construtivo. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade questiona se a proposta é colocar que 

	

78 	o percentual se somaria ao potencial construtivo. O Representante Célio da Costa Melis Junior 

	

79 	refuta que a taxa de conversão do que hoje é área não computável com o número de vagas dá 

	

80 	um número "x" de áreas, sendo algo que necessita de estudo mais robusto. O Representante 

	

81 	João de Carvalho Accioly colocou que devesse computar toda área, mas que teria que rever 

	

82 	todos os potenciais construtivos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que 

	

83 	seria só um acréscimo de potencial construtivo sem outorga, e feriria a legislação federal. A 

84 -Representante Carolina Baima, IAB/DF, colocou que a proposta é que seja computada, mas 

	

85 	mantendo os máximos já existentes. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante frisou que o 

	

86 	índice está baseado na exigência de vagas atual. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

	

87 	complementou relatando que existem uma série de usos que demandam o mínimo de vagas. 

	

88 	Sugeriu que a saída fosse estabelecer como está no Código, com um acréscimo para uso de vaga 
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89 	de garagem. O Representante José Antônio Buenos Magalhães Junior sugere que seja posto 

	

90 	um pouco mais e que se compute tudo o que existe no terreno. O Representante Célio da Cdsta 

	

91 	Melis Junior mencionou que deve fazer dispositivo para coibir a proliferação de vagas. O 

	

92 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que o dispositivo é o índice, sendo que o 

	

93 	que está acima do índice tem que pagar outorga. O Representante André Luiz de Almeida 

	

94 	Pinto de Oliveira, ADEMI/DF, questionou qual será a situação nos casos de juntar lotes 

95 menores de 400m. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou que é o lote 

96 resultante. A Representante Carolina Baima observou em relação a definição do alto da 

	

97 	acessibilidade que os critérios deveriam por raio a partir dos pontos de embarque. A 

	

98 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que 100m já abrangeria esse tipo de 

	

99 	ligação com determinada linha. O Representante Rafael Stucchi da Silva mencionou não fazer 

100 sentido a criação de um buffer em linha reta visto que, em linhas de ônibus há maior 

	

101 	flexibilidade em criar paradas, fazendo mais sentido um buffer continuo. A Subsecretária 

	

102 	Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que a Nota Técnica produzida pela SUPLAN não fazia 

	

103 	a inclusão de linha de metrô por causa das características, mas que agora faz A servidora 

	

104 	Camila de Carvalho Pires elucidou que metrô quando faz o planejamento das estações, calcula 

	

105 	a distância caminhável entre uma estação e outra. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

106 sugeriu por aumentar o raio de abrangência do metrô apôs estudos no que se refere a 

	

107 	abrangência. A Diretora de Normas Urbanas e Informações da Subsecretaria de Gestão Urbana 

	

108 	da Segeth, Tatianne da S. Paz Souza esclareceu que a questão foi posta, e que os 400m de raio 

	

109 	não se referem somente à caminhada, visto que, em alguns pontos a pessoa pode gastar mais 

110 tempo para chegar. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que a questão seja 

111 reestudada, para considerar que o raio não se expanda a ponto de prejudicar o idoso. O 

	

112 	Representante Célio da Costa Melis Junior perguntou se o BRT não tem maior flexibilidade 

	

113 	na implantação. O Representante Rafael Stucchi da Silva respondeu que os próximos BRT's 

	

114 	estão sendo pensados com maior flexibilidade, podendo sair da linha e entrar na ocupação 

	

115 	urbana. O Representante André Luiz de Almeida Pinto de Oliveira, ADEMI/DF, pediu se 

	

116 	fosse reconsiderada a questão de juntar lotes e passar a ter exigência de vagas. O Secretário 

	

117 	Thiago Teixeira de Andrade mencionou que o motivo da exigência é baseado na mudança de 

118 uso. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante elucidou que a não exigência não vai 
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119 	decorrer pela localização da área, dado que a dispensa da exigência é uma limitação geométrica. 

120 	O Representante André Luiz de Almeida Pinto de Oliveira frisou discordar do conceito, dado 

121 	que está penalizando a pessoa que juntar dois lotes. No que se refere à exigência mínima, 

122 	informou que é aplicada útil. situações previstas. O Representante João de Carvalho Accioly 

123 	questionou se a LUOS segue algum desenho do tamanho de vaga para bicicletário ou paraciclo, 

124 	com intenção de otimizar:O Representante Rafael Stucchi da Silva declarou concordar em ter 

125 	soluções para otimizar, mas que haja o mínimo de vagas para colocar no solo. O Representante 

126 João de Carvalho Accioly sugeriu que fossem vagas especiais, reservadas para motos e 

127 	bicicletas. A servidora Camila de Carvalho Pires explicou que o local ideal para bicicleta seja 

128 	perto da porta principal, com a intenção de evitar ouso do espaço residual da garagem para esse 

129 fim. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que as vagas de bicicleta sejam 

130 discricionárias, mas que devem manter 10% em paraciclo próximo aos acessos. O 

131 	Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira questionou se os 10% citados podem 

132 	ser feitos em área pública. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que ha casos 

133 	que a calçada é menor e não cabe paraciclo e sugere pela melhoria da redação. O Representante 

134 	João de Carvalho Accioly sugeriu que fosse posto os 10% no pavimento de acesso e o restante 

135 	no pavimento acessível. A servidora Camila de Carvalho Pires repontou que a LUOS exige 

136 	vaga de bicicleta, mas não especifica o tipo. Relembrou da existência de portaria que fala do 

137 	modo de paraciclo no DF, com intenção de incentivar o uso de bicicletas. O Representante 

138 	Rafael Stucchi da Silva informou que a SEMOB abrirá edital para a construção de paraciclo 

139 	no ano de 2018. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que o percentual seja de 

• 140 	10% em bicicletário. A Diretora Tatianne da S. Paz Souza informou da existência de 

141 	normativo que exige paraciclo em determinadas áreas como em estações de metrô, mas que não 

142 	especifica se há necessidade de ser dentro do lote. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

143 	frisou a necessidade de ressalvar que paraciclo não caracteriza impedünento ou obstáculo para 

144 	a fachada ativa. O Representante André Luiz de Almeida Pinto de Oliveira perguntou qual o 

VIS 	motivo do impedimento de construir bicicletário ou paraciclo em outros pavimentos que não 

146 	sejam de acesso. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que é devido ao uso 

147 dos visitantes. O Representante André Luiz de Almeida Pinto de Oliveira ressaltou 

148 preocupar-se com a exigência de uso do térreo, visto que pode ocasionar problemas em 

ULTU  

C 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
36a Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Distrito Federal — LUOS — 1'10912017 

149 	determinadas obras. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que os estudos de 

150 	fachada ativa preveem que possa ocorrer problemas. O Representante Rogério Markiewicz 

151 	sugeriu a isenção de percentual para paraciclo pela questão de interface urbana. O Secretário 

152 	Thiago Teixeira de Andrade repontou que o problema é a configuração de lote em que não 

153 	tem essa prerrogativa. O Representante André Luiz de Almeida Pinto de Oliveira questionou 

154 	se a área que será destinada ao bicicletário, motos e vagas de serviço continuam entrando no 

155 	cômpito da área total. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu em negativo e 

156 	explicitou que está envolto à regra geral. O Representante João de Carvalho Accioly solicitou 

157 	que seja revisado os percentuais, pois se foi considerado somente cano, deve estar passível de 

158 exclusão de algum outro tipo de automóvel. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

159 informou que foi considerado carro nos parâmetros atuais, visto que o índice dá conforto 

160 	absoluto e total do cano. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira mencionou 

161 	preocupar-se que a área extra seja usada para vagas de motocicletas. O Representante José 

162 	Antônio Bueno Magalhães Junior sugeriu que o cálculo fosse realizado igual ao da área do 

163 	cano. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que a questão de medidas para 

164 alocar bicicletas não será normatizada pela LUOS. A Subsecretária Cláudia Varizo 

165 	Cavalcante reportou que existe a exigência de vestiários que recai sobre algumas situaçiies. A 

166 	Representante Carolina Baima questionou se o quadro de vagas e veículos se aplica a todos, 

167 	sendo que no caso do automóvel não se aplica para alta acessibilidade. O Secretário Thiago 

168 	Teixeira de Andrade elucidou que a tabela de vagas para automóvel é para número mínimo. 

169 	Explicou que para as vagas de bicicleta e a questão de vestiário, não se aplica a questão de 

170 	acessibilidade. No que engloba a questão das motocicletas, repontou que há necessidade de um 

171 	número mínimo de vagas para as mesmas, dado a possibilidade de ocorrer problemas. O 

172 	Representante João de Carvalho Accioly propôs que seja flexibilizado o número de vagas 

173 mínimas de motocicletas para uso comercial. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

174 	sugeriu ao grupo de trabalho que deve ser facultada a transformação de 5% das vagas de cano 

175 	em vagas para motocicleta. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante frisou que se trata de 

176 	uma exigência, podendo transformar em vagas de moto. O Secretário Thiago Teixeira de 

177 	Andrade elucidou que a lógica é não obrigar a ter oferta de vagas de motocicletas, mas facultar 

178 	a vaga de cano virar vaga de motocicleta no âmbito do uso residencial, mas em outros usos a 
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179 	oferta deve ser obrigatória. O Representante Giuliano Penatti, Terracap; sugeriu que se tire a 

180 	proporção com qualidade de veículos no Distrito Federal para ter noção da quantidade de moto 

181 	em relação à quantidade de carro. O Representante Rogério Markiewicz, CAU/DF, sugeriu 

182 	que fosse especificado o uso de veículos não poluentes, com a oferta de vagas e eixo para 

183 	carregar os referidos veículos, senda a sugestão acatada. O Representante João de Carvalho 

184 	Accioly propôs que as vagas especiais também se tomem um percentual. O Secretário Thiago 

185 	Teixeira de Andrade refutou mencionando entender que dentro do normativo, todas vagas 

186 	especiais estão inclusas. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que as vagas 

187 	destinadas a veículos de pessoas com deficiência devem estar localizadas no interior, nos 

188 	termos da legislação específica. O Representante João de Carvalho Accioly questionou se em 

189 	casos de uso misto haverá a feitura do .cálculo de proporcionalidade. O Secretário Thiago 

190 	Teixeira de Andrade respondeu em negativa e informou que índices por uso são diferentes. 

191 	Em relação à demanda de oferta de vagas e uso do transporte público, a Representante Janaina 

192 	Domingos Vieira, Sociedade Civil, relatou que a preocupação é que o Plano Piloto não deve 

193 ser o único lugar com oferta de emprego. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

194 	mencionou que o problema do alto índice de motorização e ocupação de vaga do Plano Piloto 

195 	não é decorrente das pessoas que fazem movimento pendular, mas da população do Plano 

196 Piloto, Lago Sul e Lago Norte e do entorno, que até tem facilidade vir de ônibus. A 

197 	Representante Carolina Baima perguntou se haverá teste ou regra para saber se as exigências 

198 de vaga mínima não estão conflitando com a alta ocorrida, com intenção de prever um 

199 	dispositivo que faça valer o menor em nível de área. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

200 	esclareceu que ocorreu a revisão, dado que houve a mudança do parâmetro da residência. A 

201 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou que o cálculo realizado foi generoso, 

202 	apesar da exigência de ser uma vaga para cada unidade. O Representante João de Carvalho 

203 Accioly mencionou que não foi discutida a questão de pavimento. O Secretário Thiago. 

204 	Teixeira de Andrade informou que o assunto entra no escopo da fachada ativa, .sendo tratado 

205 	no texto da Lei. Sugeriu que fosse realizado um encontro com a equipe técnica para debater 

206 	sobre potencias construtivos que estão sendo reduzidos. A Representante Carolina Baima 

207 	questionou se quando é falado em redução, seria por conta dos outros parâmetros não atingirem 

208 	o máximo e seria a regra de transição. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu 
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209 	que a redução é objetiva e segue a regra de transição. A Representante Carolina Baima sugere 

210 	que se determinados pontos sejam inseridos na regra de transição e que se amplie o prazo para 

211 	efetivação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que a ideia é resumir a tabela 

212 	em dois índices, com vistas a discutir os números máximos em área. 2. Assuntos Gerais. A 

213 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que o debate referente ao texto da Lei terá 

214 continuação no encontro seguinte. Item 3. Encerramento. Não havendo mais discussões e 

215 	debates, a reunião foi encerrada. 

THIAGO T IXEIRA 	NDRADE 
Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação — SEGETH 

LÁ} 
CLÁUD VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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