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1 	Às nove horas do décimo primeiro diaxib mês de setembro do ano 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 33° Reunião da Câmara Técnica — Lei de Uso e Ocupação .do Solo do Distrito Federal - ti'UOS, 

	

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

	

5 	presença de membros representantes da Sociedade -Civil do Conselho Consultivo de 

	

i. 	t 

	

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 . 
s 

	

8 	Trabalho da Subsecretatia de Gestão Urbana— SUGEST/SEGETH, instituído com a finalidade " 

	

9 	de elaborar Minuta de Projeto de Lei Compleinentar, 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 x Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Apreciação e Aprovação das Atas da na, 28a, 29° e 

	

12 	30° Reunião, realizadas nos dias 10, 4, 9 e 11/08/2017, respectivamente; 1.4. Continuidade ao 

	

13 	debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS 2. Assuntos 

	

14 	Gerais. 3. Encerramento. Passou ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: A 

	

15 	Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante deu inicio à reunião saudando a todos. Prosseguiu 

	

16 	os trabalhos, por inversão dc pauta, quando foi tratado o Subitem 1.4.Continuidade ao debate 

	

17 	do Proieto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS: procedeu com a 
1 	 I 

	

18 	análise do Art.19, que trata das alturas máximas das edificações, informou que foram recebidos 
• I 

	

19 	questionamentos oriundo de consultas públids nas regiões administradas, o qual referem-se à 

	

20 	altura ofertada não seria suficiente por uma questão técnica relativa ao sistema de produção, 
, 

	

21 	assim, foi inserido o parágrafo 40  que dá a previsão de que edificações industriais possam 

	

22 	ultrapassar os limites de altura desde que comprovado a necessidade. Passada à apreciação do 

	

23 	Art.20, mencionou que houve ajusta na redação do inciso I° às disposições da Portaria N° 

	

24 	957/GC3, de 9 de julho de 2015, do Ministério da Defesa. No que abrange o Art.21, informou 

	

25 	que no parágrafo 2° o critério da cota de soleira não pode ser revisto ou modificado em razão 

	

26 	de alguma solicitação, dado que faz parte da lei e assim tem que ser mantido. O Representante 

	

27 	João de Carvalho Accioly sugeriu que seja previsto na LUOS prazo máximo para o t» 
1 

1. 
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:ifiii*-1± 28 fomecimento..da. cota de soleira pelo Esta-cgr A Coordenadora de Gestão Urbana da Segeth, 

.472  29 Ta" Giseli..Aii=o130 Minicinirebraplitrientou-sugenndee fosse disposto no decreto de 
e 	d• 
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30 	regulamentação do Código. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira repontou 
- n 

	

31 	achar que deve estar explicitado que possa ocorrer a révisão da cota mediante a apresentação 

	

32 	de argumentos técnicos. 0.Secretáno.de  Estado de Gestão do Território e Habitação, Thiago 

	

33 	Teixeira de Andrade esclareceu que não ocorre a mudança de critério para a cota de soleira, 

	

-•. 34 	qua está r-esialvada a Mudança dos dados objetivos fornecidos pelo Estado. A Subsecretária 

	

35 	Cláudia Varizo Cavalcante deu continuidade aos trabalhos, assim, passou-se à análise do 
• . • 4 

	

36 	A rt.22,: informcia que os ajustes • no artigo foram realizados baseando-se nas observações _ 	- 
T37 - proferidas em reunião. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade propôs que a redação seja 

	

" 	38 	• fonnata para; A taxa éle permeabilidade mínima é o percentual mínimo da área do Iole que deve 

- 

 

:tL• 39 . e-ser mantido obrigatoriamente permeável a água e com cobertura vegetal de estratos arbóreo, _  
- 40 I  ci-rbustivo e forração, com as seguintes funções: I r a absoição e infiltração de águas pluviais; 

	

11 	a, manutenção da disponibilidade .e , da qualidade de recursos hídricos na bacia 

	

42 	hidrográfica; 11-aeficiência do sistema de drenagempluvial; M - a qualidade do espaço 

▪ 43 urbano, associada à permanência de áreas com cobertura vegetal, que favoreçam o conforto 

	

44 	ambiental urbano. PrOsseguiu à análise do Art. 23, decidiu-se por manter as taxas definidas 

45' 	nos qu▪ adros de parâmetros, uma vez que, continua necessário margem para implantação de 

	

46 	elementos de construção que não estão inseridos nas possibilidades de utilização do percentual 

	

47 	de permeabilidade, como rampa, calçadas, quadras, piscina, instalações. O Secretário Thiago 

48 Teixeira de Andrade sugeriu que o termo "superfície" fosse subsitituido Por "área 

	

49 	registrada" em razão de não ser incomum a diferença entre o que está registrado e o que está 

	

50 	projetado. Passou-se, então, para análise do Art.41, a Subsecretária Cláudia Varizo 

	

51 	Cavalcante relatou que foi decidido que no inciso H se mantivesse o condicionante de 70% 

	

52 	para transparência visual. Nesse escopo foi decido pela inclusão no parágrafo do Art. 15 que 

- 53 os bens tombados individualmente, não incidem as disposições do parâmetro da Lei 

	

54 	Complementar. No que se refere aoArt.42 informou que houve adequação da redação ao 

	

55 	debate realizado, incluído as possibilidades sugeridas. O Secretário Adjunto da Segeth, Luiz 

	

56 	Otavio Alves Rodrigues sugeriu que a redação do caput fosse ajustada de "é vedada a fachada 

	

57 	cega na divisa do lote" para "é vedada a fachada cega situada na divisa do lote", na medida 
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58 	em que a fachada se alinha na divisa, ela ser considerada como fachada cega. Na seara do 

59 	Art.45, o Secretário Thiago Teixeira de Andrade pediu pela inclusão do termo "parques 

60 	tecnológicos" no inciso III. Assim, passou-se a tratar do Art.79, sugerindo que fosse posto a 

61 	ressalva indicando os locais que não se enquadram em comércio varejista de abastécimento de 

62 combustível em uso institucional, sendo permitida como atividade secundária para o 

63 	abastecimento da própria frota. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou que o 

64 	Capitulo V trata das questões das interfaces da LUOS no que engloba a questão de aprovação 

65 	de projeto e a definição de novos parcelamentos, ainda, informou que foi acrescido o parágrafo 

66 	3° que dá a possibilidade do remembramento dos lotes ocorram de UOS diferentes nos novos 

67 	parcelamentos, desde que prevista em mapa especifico, atendida às disposições constadas no 

68 	Art.58. No âmbito do Art.56, mencionou que o referido artigo tira a necessidade de ser objeto' 

69 	de Lei Complementar, o qual a LUOS estabelece como será o rito. Passando análise do Art.55, 

70 	informou que as alterações de parcelamento promovidas pelo poder público vão seguir às regras 

71 	explicitadas no artigo, também, que as alterações de parcelamento se enquadram nas regras de 

72 	novos parcelamentos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade observou que as remissões 

73 	aos artigos devem ser verificadas, e também, apurar se o AI-t.51 da Lei Orgânica do Distrito 

74 	Federal citado no inciso V estar condicionado à LUOS ou se é transitório. A Senhora Cláudia 

75 	Varizo Cavalcante esclareceu que o Art.51 da Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a 

76 questão dos bens públicos, não fazendo parte do Ato das Disposições Transitórias, sendo 

77 	retirada a necessidade de ser objeto de Lei Complementar. Voltado ao Art. 56, após debate 

78 	decidiu- ser por realizar análise para esclarecer a forma de consulta e requisitos para os estudos 

79 	específicos para a alteração envolvendo aspectos urbanísticos. Ainda, foi inserido no artigo 0 

80 	inciso III, que dá a possibilidade de audiência pública quando for necessário. O Representante 

81 	Leonardo Mundim solicitou que houvesse comparação dos artigos com a Lei N° 6766, a fim 

82 	de hannonizar com a LUOS. Explicou que a Lei n°6766 traz todos os requisitos de loteamento, 

.83 	alterações e cancelamento, dado que se deve ter atenção para não criar requisitos que entrem 

84 	em conflito com a lei. Em relação à questão fundiária, o Secretário Thiago Teixeira de 

85 	Andrade frisou ser importante ter o marco temporal e o rito formal para definir os pontos de 

86 	início e término. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que existe a tentativa 

87 de vincular à Lei n° 6766. O Representante Leonardo Mundim expressou achar que 	, 0„, 
1 
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88 	deterrninadas questões não devem ser do escopo do LUOS,-mas que devem sér submetidas à 

	

89 	lei de parcelamento. O Secretário Thiago TeixeiFa diAndi-adirefutou que a LUOS &vedar. • 

	

90 	cobertura às essas questões. A Subsecretária Cláudia Vadio Cavalcante- complementou 
4 

	

91 	mencionando que a cobertura deve se dar, ainda que a lei de parcelamento venha absorver 

	

92 	procedimentos diversos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu por inserir um 

	

93 	parágrafo dizendo ter validade para os parcelamentos após a emissão da Licença de Operação, 

	

94 	mas que antes deve-se estudar a questão jurídica. Tratando da seara do Capítulo VI, que trata 

	

95 	da questão de remembramento de lotes, a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante repontou 

	

96 	que se alterou o Art.59, vedando o remembramento de lotes das UOS ROI e R02 localizados _ . 

	

97 	em parcelamentos oriundos de projetos de regularização fundiária de interesse social. O 

	

98 	Representante Leonardo Mundim perguntou ã existe a possibilidadê de juntar UOS ROI e 

	

99 	R02 com outras UOS. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceuque posta à 

	

100 	exceção de casos previstos no mapa, existe tal possibilidade. O Representante Joâo de 

	

101 	Carvalho Accioly sugeriu que seja especificado no artigo que existem exceções previstas no 

	

102 	mapa. O Secretário e a Subsecretária concordaram com a sugestão de alteração no texto do 

	

103 	referido artigo. Voltado à análise do parágrafo Único do Art. 59, a Subsecretária Claudia 

	

104 	Varizo Cavalcante relatou que ver a necessidade de altera-lo, tomando-o artigo, posto que 

	

105 	pode causar desentendimento na compreensão do artigo como todo. No que refere-se ao Art. 

	

106 	60, mencionou achar que o artigo está parecido com o anterior, uma vez que se orienta como 

	

107 	regra geral para todos, e que se a regra geral estiver prevista no mapa, deve-se excepcionalizar. 

	

108 	A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante elucidou que nos mapas de remembramento 

	

109 	existe a possibilidade de ocorrer entre ROI e R02, mas que o artigo deixa a proposição de que 

	

110 	não é admitido, em razão de incentivar o remembramento entre R02 e CSII c ROI e CSII, 

	

111 	então quando estiver envolvido R02, ROI e CSII, pode quando há previsão no mapa. O 

112 Representante Leonardo Mundim questionou se existe a previsão de mapa em que, 

	

113 	eventualmente, a secretaria possa ter considerado a junção de ROI e R02. A Subsecretária 

	

114 	Cláudia Varizo Cavalcante informou que existem situação em que o lote está voltado à 

	

115 	Comercial CSIIR, no encabeçamento da quadra tem RO, e de fundo tem R01; assim, esclareceu 

	

116 	que a intenção é que a RO 2 com RI não se unam, mas que se unam com CSII, porque o mapa 

	

117 	do remembramento de UOS é diferente para favorecer o CSII. O Secretário Thiago Teixeira 
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118 	de Andrade complementou que existe pontas com R02 que configuram outra avenida, sendo 

119 	de ocorrência comum no LUOS, e o polígono de remembramento abrange a situação dos três 

120 	casos. Solicitou pela retirada do inciso IV, dado que pode ocorrer problemas de interpretação. 

121 O Representante Leonardo Mundim deferiu pela retirada do termo "interesse social" do 

122 	inciso III do Art.59. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que no interesse 

123 	social está elucidando que não ocorrer remembramento de UOS iguais. Explicou que a intenção 

124 	ê dar a possibilidade de remembrar três lotes de RO I , mas não pode juntar três lotes ROI ou 

125 três lotes R02 que continua sendo habitação unifamiliar, também, que a região do Riacho 

126 	Fundo não está inclusa condição. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade acrescentou tratar- 

127 	se de estratégia de tentativa para evitar a expulsão da população originária. A Subsecretária 

128 	Cláudia Varizo Cavalcante repontou que a questão não é referente à ARIS, mas oriundos de 

129 	projeto de regularização fundiária como Estrutural, Sol Nascente e Varjão. O Representante 

130 Leonardo Mundim refutou que regra tem que deixar vedado o remembramento 

131 	exclusivamente no R02. A Coordenadora Gisele Arrobas Mancini mencionou que a ideia 

132 	original seria favorecer para via de atividades, por isso não estaria permitida UOS iguais. O 

133 Representante Leonardo Mundim mencionou preocupar-se que se criem assentamentos, 

134 	quando a intenção é criar cidades. A Coordenadora Gisele Arrobas Mancini informou que 

135 	quando é recebida a documentação dos lotes, já é constado que não pode ocorrer a venda por 

136 	determinado período, mas que após o prazo deixa de ser um projeto oriundo de regularização a 

137 	fim de evitar a gentrificação na cidade. O Secretário Adjunto Luiz Otávio Alves Rodrigues 

138 	mencionou que um antes da revisão da LUOS pode surgir outro assentamento advindo de 

139 	regularização. O Representante Leonardo Mundim propôs que o prazo seja de dez anos, sendo 

140 prazo apto a consolidar parcelamentos dessa natureza. A Subsecretária Cláudia Varizo 

141 	Cavalcante repontou achar o prazo de dez anos insuficiente para evitar o referido processo, 

142 	mas que talvez o mínimo de quinze anos seja um bom prazo para consolidação. O Secretário 

143 Thiago Teixeira de Andrade solicitou que a questão fosse estudada e que se ekplicite na 

144 	redação que é oriundo do ato da escrituração do parcelamento e não do ato da propriedade de 

145 	pessoa fisica. No que abrange o Art.62, o Representante Leonardo Mundim questionou se é 

146 	possível realizar o remembramento direto em cartório. O Representante Giulliano Magalhães 

147 	Penatti elucidou que existe a possibilidade e que não é necessária a anuência da SEGETH, 
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148 	dado que é um direito civil. O Representante Leonardo Mundim mencionou ser importante 

149 	que o rito passe pela SEGETH antes de seguir para o Cartório. Relatou que foi decidido em 

150 reunião da LUOS que para o desmembramento de lotes que já estavam originalmente 

151 desmembrados, não ocorrerá a necessidade de aprovação pela SEGETH. A Subsecretária 

152 Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que foi colocado que é possível desfazer o 

153 	remembramento, dada às condições expressas pela LUOS. O Secretário Thiago Teixeira de 

154 	Andrade mencionou que existe a necessidade de aprofundar a questão de qual instituição irá 

155 	realizar as autorizações, havendo a possibilidade de deixar expressa a necessidade do cartório 

156 	comunicar nos devidos casos. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que 

157 deve ser resguardada a necessidade de registro da informação do que foi aprovado. O 

158 	Representante João de Carvalho Accioly elucidou que o remembramento é aprovado no ato 

159 	do processo de licenciamento da obra. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade pediu que o 

160 	inicio da redação do Art.63 fosse alterada para "No ato do licenciamento da edificação o órgão 

161 	gestor de desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal deve se manifestar sobre os 

162 	acessos...". 2. Assuntos Gerais. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que o 

163 debate terá continuidade na reunião seguinte. Item 3. Encerramento. Não havendo mais 

164 	discussões e debates a reunião foi encerrada. 

THIAGO Tá XEIRA DE ANDRADE 
Secretário de Estado de Gestão do Territorio e Habitação — SEGETH 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 
Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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