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ATA DA 3? REUNIÃO DO CÂMARA TÉCNICA - LEI DE USO E OCUPAÇÃO FIO 
SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

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

	

2 	Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edificio Sede da SEGETH; foi aberta a 37° 

	

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

	

4 	pelo Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Thiago Tei2ceira de 

	

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

	

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

	

7 	Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM/DF e 

	

8 	do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano,-: CONPLAN, bem como do Grupo de 

9 Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH, instituido com a 

	

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

	

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

	

12 	do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Apreciação e Aprovação das Atas da 

	

13 	27°, zr e 29° Reunião, realizadas nos dias 10, 4, e 9/08/2017, respectivamente; 1.4. 

	

14 	Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo - 

	

16 	LUOS 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou ao Item I. Ordem do dia: 1A. Abertura 

	

16 	dos trabalhos: O Secretário Thiago Teixeira de Andrade deu inicio à reunião saudando a 
! 

17 todos. Prosseguiu os trabalhos, abordando a questão sobre vagas de estacionamento. A 

18 Representante Renata Fiorentino de Faria Santos, Associação Civil Rodas da Paz, 

19 questionou se nos de empreendimento de estacionamento as vagas seriam computáveis. O 

20 Representante João de Carvalho Accioly, SINDUSCON/DF, mencionou achar inviável a 

21 troca de área de uso por área de estacionamento para suprir a uma futura demanda. O 

	

22 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que todos os lugares podem fazer 

	

23 	estacionamento rotativo como negócio, menos em casos de uso residencial exclusivo. Sugeriu 

24 que fosse posta à exceção de que no entorno, o mesmo raio de abrangência das grandes 

	

25 	estações de transporte conceitue para que a oferta de vagas rotativas tenha a possibilidade de 

	

26 	eximir do máximo no raio imediato dos grandes transportes. O Representante, José Antônio 

	

27 	Bueno Magalhães Junior, SINDUSCON/DF, mencionou que nas regiões que deveriam ter 
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28 	mais estacionamentos, há maior restrição de vagas. O Secretário Thiago sTeixeira de 

29 	Andrade propôs que seja feito um mio em volta das estações de transporte de massa, sendo 
. ... 	. 	- 	 •. 	....-, 

im ,. • , 	.. ... 

	

S 	. 
. 	 . 

30 	oriunda do terminal. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou-.que a lógica ,.. 	• 	, - 	, , , 	, 	• t, - . • 1.  4  : 	a. 	
• • 

,r- 	a  . 
• • 	• 	. 	. 

	

.. 31, das ' estações de metrô ou do BRT,- comportaria a•sugestão, mas' que.em outros terminais- 	4'5 
• ; 

1 	 • 	.* • 	15 	 .. 	
... 	- 	 . • • . 

! 
• 

/32 	rodoviários não teria eficácia O 'Secretário .Thiago Teixeira de Andrade refutou que a  
• . 	.- 	1 	; " • :f• 	 .... 	s, 	 .. . - 

, 	''; 33 • permissão pode odasionar em uma mridança.futúra com .vista áo desenvolvimento urbano no • 	t : . -- 	 1 ii. 	, - 

	

e. 	 'è 	. 
• 34 

	

	entorno dds-  referidos terminais. A" Representante Reilata Floral-tino de, Faria Santo's.  ., 
35 	mencionou que a lógica do estacionamento dis"suado 	 en 

	

r integrado. à 	tracia à trarispcir 	, 

	

te < s. 	• . : 	 - - 	 . , 	 .• ' .. 	 _ 	. 	- 
36 	público foi apresentada em outro debate, assim, questionou como será feita a integração.

• 
 O 

37 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade elucidou que a LUOS não disciplina-a questão de 

38 	espaço público, sendo que o caso citado trata de espaço público, mas poderia abordar de 
.. , 	 - 	, 	... . • • 

139 	"forma tangencial sem especificar 'muito. Mencionou que houve a resolução •de -parte das 

40 	problemas advindos da questão de subsolo do- metrô com o plano de ocupação. Questionou 

41 	que o grupo de trabalho concorda com o conceito de que no mesmo raio das abrangencias de 

42 	metrô e terminal rodoviário, possa se exceptuar o máximo em função da oferta de vagas 

43 	rotativas dese vinculadas das unidades mobiliárias. 'A Subsecretária Cláudia • Vlirizo 
4 . 

44 	Cavalcante realizou outra proposta,"o"quil exceptualizaria com índice unaior.' O Secretário ." 
• .4 	.4' 	. • . 

45 	bingo Teixeira‘de Andrade explanou que as áreas de altas acessibilidade :não e-stão 'em 
.4, 	 r--. • 

46 	tomo somente das estações metrô e dos transportes de massa, mas que ela possui os eixos das 
4 	 .I 

• 47 	linhas e eixos de corredor. Repontou que para oferta. de ,vagas rotativas deftineuladas das 

48 	unidades imobiliáriaslá permissão para não obedecer ao limite máxinro. R Representante 4 

	

	 - •• 
49 . Renata Fiorentino de Faria Santos questionou se a proposição do Secretário se enquadraria 

50 	quando há o licenciamento para a atividade de edificio-garagem. O Secretário Thiago 

51 	Teixeira de Andrade explicitou que pode ocorrer o licenciamento, mas que o edificio- 

52 	garagem computa o que explora em sua atividade, na medida em que, tainbém, se evite o 

53 	licenciamento de atividades em pavimentos ociosos. Assim, foi passado ao subitem 1.4.  

54 	Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo - 

55 	LUOS: a Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante deu inicio à análise, partindo do Art. 11, 

56 	assim, mencionou que foi acata a sugestão de textual para "A casa de zeladoria não constitui 

57 	unidade residencial autónoma e deve ter área máxima de 68,00 m". Mencionou que a casa 
- 

• . 	2 

• 
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58 de zeladoria é computada. A Coordenadora de Gestão Urbana da Segeth, Gisele Arrobas 

59 	Mancini afirmou que o propósito é focar nos usos institucionais. O Representante João de 

60 	Carvalho Accioly sugeriu que apenas às exceções fossem dispostas no artigo, devido ao fato 

61 	da ampla abrangência do uso. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade frisou que deve ser 

62 	explicitado a autorização para o uso em residência, dado que há necessidade de integrar-se ao 

63 	Registo Cartorial e Memorial de Incorporação para que fique como área comum coletiva. O 

64 Representante João de Carvalho Accioly inquiriu se o cômodo de zeladoria estaria 

65 enquadrado como ambiente de permanência prolongada ou ambiente de permanência 

66 	transitória, visto que, foi vetado que fosse posto o cômodo em subsolo para o caso de 

67 permanência prolongada. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade elucidou que se o 

68 	ambiente estiver equipado com copa, quarto e sala; deve ser classificado como ambiente de 

69 	permanência prolongada. Assim, fica acordada a alteração do caput do Art.11, a fim de que 

70 	se especifique apenas as exceções, e também a alteração do espaço com autorização máxima 

71 de 68,00 m2  para 60,00 m2. No que tange o Art.12, a Subsecretária Cláudia Varizo 

72 	Cavalcante informou que o artigo possui vínculo com a Lei Complementar N° 806, que trata 

73 	da regularização de local para atividade de culto ou assistência social. Passando à análise do 

74 Art. 14, informou que os lotes tratados no referido artigo são doados pela Terracap com 

75 	propósito especifico, sendo que a destinação é estabelecida no ato de doação. A Senhora Vera 

76 	Mussi Amorelli, SINDUSCON/DF, mencionou preocupar-se com o fato do artigo basear-se 

77 	em atividades institucionais indicadas nas escrituras. A Subsecretária Cláudia Varizo 

78 	Cavalcante esclareceu que haverá ajustes à redação do artigo. O Secretário Thiago Teixeira 

79 de Andrade proferiu que a redação será "Os lotes ou projeções objetos de doação ou 

80 	concessão de uso pela Poder Público, devem obedecer às disposições de uso e ocupação 

81 definidos no respectivo contrato". A Senhora Vera Mussi Amorelli interpelou que a 

82 destinação posta no contrato, pode estar fora dos padrões colocados e também constado na 

83 	escritura e no registro imobiliário, assim, sugere que seja posto um parágrãfo que' permita as 

84 devidas alterações do contrato e no registro de imóveis. A Subsecretária Cláudia Varizo 

85 Cavalcante repontou a necessidade de resguardo quanto à ao fato de que, apesar da 

86 	flexibilização de alguns usos pela Lei, existe um contrato atual à ser observado, se houver 

87 	alteração do contrato diante de outras possibilidades eles estarão abertos às questões, tendo 
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88 	em vista ser necessário o entendimento da Terracap de que o contrato possa ser alterado sem 

89 prejuízos. A Coordenadora Gisele Arrobas Mancini mencionou que qualquer alteração na 

90 finalidade do lote doado deve ser remetida à Terracap. O Secretário Thiago Teixeira de 

	

91 	Andrade frisou que a's alterações serão oneradas. A Senhora Vera Mussi Amorelli sugeriu 

92 que fosse colocado um parágrafo único que informe as condicionantes para alteração do 

93 contrato. O Secretárid Thiágo Teixeira de Andrade ressaltou que os instrumentos de 

94 cobrança serão .os mesmos utilizados pela Terracap. No que se refere ao Art.15, a 

95 Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante mencionou que o parágrafo 2° apresenta os 

96 limites que devem ser observados pelos parâmetros de ocupação do solo. O Representante 

	

97 	João de Carvalho ,Accioly repontou que foi sugerido que o condicionante ambiental era o 

98 único limitador. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante refutou que o Estudo de 

99 Impacto de Vizinhança — EIV também pode impor condicionante. O Secretário Thiago 

100 Teixeira de Andrade acrescentou que diversos potenciais construtivos se enquadram na 

	

101 	legislação EIV, o qual irá dizer qual a viabilidade mediante a decisão do estudo. O 

102 Representante João de Carvalho Accioly salientou que o parágrafo dá a entender que um 

	

103 	condicionante urbanístico impossibilita que outro condicionante não atinja o potencial 

	

104 	máximo. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante ponderou que existe a necessidade de 

	

105 	evidenciar que os limites máximos não podem ser flexibilizados por qualquer razão que seja. 

	

106 	O Secretário Thiago Teixeira de Andrade propôs que fosse deslindado, que podem existir 

	

107 	condicionantes não previstos na LUOS ou em outras legislações supervenientes que impeçam. 

	

108 	No que engloba o Art. 17, a Subsecretária Cláudia Vadio Cavalcante informou que o artigo 

	

109 	trata do aproveitamento condominial, dado que, a LUOS apresenta os parâmetros para o lote e 

	

110 	não especificamente sobre as regras dos condomínios. Mencionou que o artigo será retirado e 

	

111 	remetido às disposições finais, tratando unicamente das regras definidas para lotes que estão 

	

112 	com parâmetros definidos na LUOS. Informou que a questão dos novos parcelamentos será 

	

113 	tratada futuramente de forma mais detalhada, uma vez que o trecho foi retirado, devido estar 

114 pouco compreensível no que engloba o instrumento de regulamentação apresentado. A 

	

115 	Senhora Vera Mussi Amorelli mencionou que deve constar na LUOS, que em casos de lotes 

116 grandes, autorize-se ter várias edificações, na medida em que vem sendo interpretado que 

	

117 	somente locais previstos por legislação especifica que possuem essa autorização. Nesse 

4 
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118 	sentido, sugeriu que o artigo referente às disposições transitórias também possa abranger um 

119 universo maior do que só os locais citados. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

120 informou que a condominialização, mesmo que não seja residencial, pode gerar um largo 

121 	ônus ao proprietário, assim, sugere que seja escriturado pela gestão unificada do condomínio, 

122 	mantendo-se às regras de ocupação do solo. A Senhora Vera Mussi Amorelli sugeriu pbr 

123 	uma regra que expresse que para haver a possibilidade de constar o condomínio, terá de ser 

124 	realizado um plano de ocupação com índices a ser estabelecidos, igual se faz para os novos 

125 loteamentos. O Representante João de Carvalho Accioly concordou com a proposta e 

126 mencionou que não há necessidade de regramento externo no caso apontado. Passado à 

127 	questão do subsolo, a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante relatou que o parágrafo 1° , 

128 	do Art.28 gerou dúvidas quanto o que se representava, informou que tudo que estiver abaixo 

129 	da cota de soleira é considerado subsolo. O Secretário Adjunto da Segeth, Luiz Otavio Alves 

130 	Rodrigues complementou informando que para fazer o acesso, existe a possiblidade de se ter 

131 a cota de soleira virtual, assim, baixaria um pouco o pavimento de acesso. O Secretário 

132 	Thiago Teixeira de Andrade mencionou preocupar-se com a vinculação do térreo e a cota de 

133 soleira, uma vez que pode gerar endereçamentos estranhos. Sugeriu que por questão de 

134 	ressalva, fosse especificado que territórios delimitados e abrangidos pela LUOS, não vale o • 

135 	que está disposto no Código sobre a definição de pavimento térreo. A Subsecretária Cláudia 

136 	Varizo Cavalcante realizou a simulação, o qual teve a intenção de demostrar caso de quando 

137 	a edificação aflora dentro do terreno e gera interferência em lotes vizinhos. A Representante 

138 Renata Fiorentino de Faria Santos mencionou que na simulação ocorre o afloramento 

139 	abaixo do perfil natural que é permitido, mas que esse subsolo não está respeitando as regras 

140 	de edificação acima da cota de soleira, devido ao fato de estar abaixo do perfil, e que a lei 

141 	expressa que nesse caso deve se respeitar os parâmetros do edificio. A Subsecretária Cláudia 

142 	Varizo Cavalcante frisou que independente de ser pequeno ou grande, irá gerar interferência 

143 	com o lote vizinho. O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior questionou se 

144 cada terreno terá seu próprio potencial construtivo. O Secretário Thiago Teixeira de 

145 	Andrade elucidou que a permissão se baseia em realizar para cima ou para baixo, mas que 

146 não há perda de potencial construtivo. O Representante João de Carvalho Accioly 

147 	mencionou entender que estar se definindo o perfil natural do terreno, em que tudo que for 

5 
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148 aflorado deve respeitar às condições da edificação como os afastamentos obrigatórios. O 

149 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que o parágrafo fosse referente a um tipo, 

150 sem remissão ao artigo. Passou-se à analise do Art. 18, a Subsecretária Cláudia Varizo 

' 151 Cavalcante mencionou que houve adequação'cla redação em relação ao Código de Obras e 

152 	Edificações. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade propôs que a redação do inciso I 

153 	fosse alterada e que se pusesse no parágrafo I "Excetua-se do caput as áreas destinadas". 

154 Elucidou que nos casos de galerias, a ocorrência deve obedecer ao nível do logradouro 

155 	público, no nível da rua a diferença dela é a marquise, visto que, logo acima começa um 

156 pavimento útil. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante passou para o debate sobre 

157 	fachadas, assim, mencionou que buscou trabalhar o conceito de fachada ativa e fachada cega 

158 em algumas situações que englobam a LUOS, no intuito de ajustar e melhorar a redação 

159 	dando o tratamento adequado para cada situação, assim, prosseguiu com a apresentação. No 

160 	que abrange a fachada ativa, o Secretário Thiago Teixeira de Andrade frisou a necessidade 

161 de elucidar que, pelo código a vaga apresentada se caracteriza como embarque e 

162 	desembarque, visto que, o princípio para fachada ativa é dar acesso ao local. O Representante 

163 	João de Carvalho Accioly mencionou que a demanda por área de embarque e desembarque 

164 tende a crescer. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que os acessos de 

165 veículos fossem colocados no interior do lote. Passada à questão da fachada cega a 

166 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que a referida fachada é definida como 

167 	sem permeabilidade fisica ou visual de qualquer natureza. O Secretário Thiago Teixeira de 

168 Andrade propôs que fosse explicado que não são consideradas fachadais cegas, àquelas 

169 	afastadas no mínimo 5 metros, desde que sejam ajardinadas. Sugeriu por colocar o percentual 

170 	e retirar as ressalvas, deixando 50% como percentual de permeabilidade fisica ou visual. O 

171 Representante João de Carvalho Accioly questionou se a fachada de comércio no térreo 

172 	possui a necessidade de ser ativa. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade elucidou que 

173 	não, dado que existem diversos condicionantes. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

174 	relatou que houve a tentativa de detalhar o estudo de síntese espacial para identificar os 

175 	trechos que devem ter fachada ativa, mas repontou que a ideia não está madura o suficiente 

176 	para ser debatida na LUOS, assim, sugeriu que os estudos fossem aprofundados para que 

177 depois se passe a estabelecer trechos em que terá a exigência de fachada ativa. O 
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178 	Representante João de Carvalho Accioly relatou não compreender o inciso III do Art.41. A 

179 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante relatou que a questão de computai o coeficiente 

180 segue duas exigências, podendo ter fachada ativa ou não, poder ter a fachada cega. O 

181 	Representante João de Carvalho Accioly mencionou entender que se a fachada cega pode ser 

182 feita, se computada no potencial construtivo. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

183 	mencionou achar ser uma distorção do inciso e que devesse evitar a fachada cega. Esclareceu 

184 	que a permissão de fachada cega chega aos RO, RI, RI e R2 em uni familiares, mas que em 

185 casos que não tiverem recuo, pode-se deixar somente a porta. A Subsecretária Cláudia 

186 	Varizo Cavalcante relatou que o último artigo da referida sessão, traz conceito da fachada 

187 	ativa quando o uso for comercial ou prestação de serviço, a ideia é que, independente do lote, 

188 	se ele fizer o uso comercial e prestação, ele deveria incorporar o conceito da fechada ativa. O 

189 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu pela retirada do trecho "A edificação de uso 

190 	comercial e de prestação de serviços devem ter acesso direto ao logradouro público no nível 

191 	da circulação dos pedestres e com permeabilidade visual ou física. O recuo entre a fachada 

192 	da edificação e o logradouro público deve estar fisicamente integrado ao passeio público, 

193 	com acesso irrestrito, sendo vedado, ao longo de toda a sua extensão: — o cercamento de 

194 qualquer natureza; — a ocupação com vagas de garagem", dado que os territórios são 

195 	diferentes, e pode ocorrer de estar idealizando. Frisou que deve ter cuidado e atenção quanto a 

196 	questão das excepcionalidades de área construída, com cautela ao realizar a remissão. 2. 

197 	Assuntos Gerais. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que o debate terá 

198 continuidade na reunião seguinte. Item 3. Encerramento. Não havendo mais discussões e 

199 	debates, a reunião foi encenada. 

A141121-Ak  T AGO TEI IRA E 	DE 
Secretário de Estado de Gestão do Territóri e Habitação — SEGETH 

GLYLCO -&a.(1C, 
CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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