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ATA DA 40 REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minutos do décimo terceiro dia do mês de setembro do ano dc dois mil e 

	

2 	dezessete, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 42° Andar, Sala de Reuniões — Edificio Sede da SEGETH, foi 

	

3 	aberta a 404  Reunião da Câmara Técnica — Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - 

	

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

	

5 	presença de membros representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de Preservação e 

	

6 	Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal CCPPTM/DF e do Conselho dc 

	

7 	Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, bem como do Grupo dc Trabalho da Subsecretária 
- 

	

8 	de Gestão Urbana — SUGEST/SEGETH, instituido com a finalidade de elaborar Miputa de Projeto dc 

	

9 	Lei Complementar, que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença encontra-se aticxa ao final desta 

	

10 	Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: L1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. 

	

11 	Apreciação e Aprovação das Atas da 27', 28, 29' e 30° Reunião, realizadas nos dias 1°, 4, 9 e 

	

12 	11/08/2017, respectivamente; 1.4. Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de 

	

13 	Uso e Ocupação do Solo — LUOS. 2. Assuntos. Gerais 3. Encerramento. Passou prontamente ao Item 

	

14 	1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu por 

	

15 	aberta a seção saudando a todos. Seguiu ao Subitem 1.2. Informes: Deu boas-vindas aos representantes 

	

16 	da FIBRA — Federação das Indústrias do Distrito Federal, que irão integrar os trabalhos da Câmara 

	

17 	Técnica. Informou que alguns temas perduraram para um debate mais aprofundado, com o resultado 

	

18 	de algumas questões pendentes a serem discutidas em reunião, entre eles a questão dos coeficientes de 

	

19 	aproveitamento e da metodologia utilizada para a sua definição, juntamente com a apresentação dc um 

	

20 	mapa com o impacto da aplicação da metodologia no aumento ou na diminuição de algum coeficiente 

	

21 	básico ou máximo, informou que outros temas pendentes são a taxa de ocupação e os afastamentos 

	

22 	obrigatórios, que serão apresentados. Deu as boas-vindas ao Secretario Adjunto de Estado da 

	

23 	Secretaria dc Estado dc Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues, c 

	

24 	informou que o Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação — SEGETH, 

	

25 	Thiago Teixeira de Andrade não pôde comparecer a reunião, por motivos de agenda. Com  inversão de 

	

26 	pauta, prosseguiu ao Subitem 1.4. Continuidade ao debate do Proieto de Lei Complementar da Lei de 

	

27 	Uso e Ocupação do Solo — LUOS: com análise e discussão da Minuta do PLC, conforme a ordem 

	

28 	cronológica dos acontecimentos a seguir: Art. 65 Para fins de aplicação da fórmula de cálculo da 

	

29 	contrapartida financeira, ficam definidos os Coeficientes de Ajuste "V" Geral e Especifico, previstos 

	

30 	no Anexo VIII — Quadro de Coeficiente de Ajuste da ODIR Rever esse artigo. Coeficientes de Ajust 

• 

• 
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31 	"Y" é extremamente polémico. Explicou que foram feitos comentários de que tais coeficientes 

32 	estavam excessivos, solicitando, portanto, que fosse feita a revisão dos parâmetros. Acrescentou que 	.4 

33 	não vêm a possibilidade de que a lei disponha sobre um escalonamento na sua aplicação, o que foi 
	• 

34 	incorporado â redação é que no caso da transitoriedade, naquilo que couber os critérios também se 

35 	aplicaria o coeficiente vigente. Sugestão: Para os lotes comprovadamente adquiridos da Terracap após 

36 	a sanção das Leis (PDLs e PDOT- 2009), os Coeficientes de Ajuste "Y" serão 0,20 pelo prazo de 05 

37 	anos, após os quais sofreram acréscimo gradual de 0,20 ao ano ate atingir os coeficientes previstos no 

38 	Anexo VIII. Como comentário de avaliar a possibilidade de fazer gradação do coeficiente de ajuste da 

39 	formula de ODIR de forma gradual. Avaliar se é mais adequado colocar nas disposições transitórias. 

40 	Debater outros pontds em conjunto com o debate das alterações pela LUOS dos coeficientes básico e 

41 	máximo. Decisão: Proposição de nova tabela. O Representante Giulliano Magalhães Penatti, 

42 	Terracap, questionou o fato de o uso não ser tratado especificamente na ONALT e área construída na 

43 	ODIR. O Servidor Henrique Soares Rabelo Adriano, SUPLAN, explicou que a questão do 

44 	coeficiente especifico deve ser trazida para a estratégia de planejamento do instrumento com a 

45 	dinamização de uso, portanto, nos locais em que o proprietário tem a escolha do múltiplo familiar e 

46 	demais usos simultâneos, se privilegia a escolha pelos demais usos sendo uma tentativa de indução de 

47 	diversificação de uso —no território. O Representante Francisco das Chagas Leitão, Agefis, informou 

48 	que se ausentaria, e destacou quanto ao Art. 68- inciso II, que fala sobre os casos em que a ODIR não 

49 	se aplica, quanto ao trecho que cita imóvel de propriedade de poder público, explicou que sua 

50 	preocupação é no sentido de que se entre em casuismos. Sugeriu que se dê outra redação ao inciso, 

51 	que impossibilite a possibilidade de especulação fomentada pelos órgãos. A Subsecretária Cláudia 

52 	Varizo Cavalcante explicou quando se faz a menção de que trata da UOS Inst. EP não há a 

53 	possibilidade de um uso que não seja para equipamento público comunitário de tais tipos de lotes sem 

54 	que haja primeiro uma desafetação, acrescentOu que na LUOS esses lotes não tem parametros, são 

55 	apenas para a execução de políticas públicas setoriais, e se for necessário fazer qualquer outro uso é 

56 	preciso mudar a UOS por um procedimento de alteração do parcelamento ou por desafetação. Após 

57 	discussão, complementou que no caso de política habitacional já foi excepcionalizada no inciso I, e 

58 	que nos demais usos não deve haver cobrança, pois são bens para política pública. O Representante 

59 	João de Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, sugeriu a sentença Poder Público do Governo do Distrito 

60 	Federal, para isenção de possível cobrança indevida. Quanto â avaliação, destacou ser de fácil 

61 	resolução, pois havendo necessidade pode-se criar parâmetro podendo ter uma condição de avaliação 

62 	mais precisa. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues explanou que seria cabível 

63 	estabelecer algum parâmetro para efeito de avaliação de um lote. A Representante Carolina Baima, 
2 

a 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
40a Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Distrito Federal — LUOS — 13/09/2017 

64 IAB/DF, corroborou com a ideia de colocar um dispositivo que outorgue parâmetro para fim de 

65 	avaliação, podendo ser o menor possível. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

66 	complementou que irão discutir o assunto com a área jurídica para avaliar a sua viabilidade. A 

67 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante retomou a discussão dos coeficientes, explicou que fizeram 

68 	uma tabela com a gradação das Regiões Administrativas relacionadas a renda, complementou que é 

69 oportunidade no instrumento da ODIR, e não somente da ONALT, de buscar incentivar com 

70 	percentual menor a atividade econômica. O Representante João de Carvalho Accioly alertou que 

71 	talvez o instrumento que está sendo colocado não irá atingir o objetivo, e deverá se fazer o comércio 

72 	com todo o regramento discutido na reunião anterior, do tento, fachada ativa, entre outros. A 

73 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que a intenção não é fazer algo que seja 

74 	irrisório para que se tenha o desconto. A Representante Carolina Bania explicou que o fato está 

75 	muito baixo, de 0.2, sugerindo que vigore nos três primeiros anos de vigência como regra de transição, 

76 	e depois possa ser aumentada a outorga, â medida que forem se adaptando ao instrumento. Após 

77 	discussão, o Representante João de Carvalho Accioly acrescentou que talvez deva haver um 

78 	tratamento diferenciado para os lotes da Terracap, e sugeriu que o GDF como proprietário dos lotes 

79 	venda pelo melhor uso e pelo melhor potencial construtivo, e que a Secretaria e a Terracap busquem o 

80 	entendimento de quanto a Terracap teria que repassar a título de ODIR e ONALT. A Subsecretária 

81 	Cláudia Varizo Cavalcante discordou, complementou que a aplicação do instrumento e a sua 

82 	previsão e a quem é devido não pode ser confundido com preço de venda da Terracap, informou que 

83 	há parecer normativo da Procuradoria dispondo sobre isso. O Servidor da Suplan/Segeth, Henrique 

84 	Soares Rabelo Adriano fez a consideração quanto a questão de valor de mercado, que quando a 

85 	OD1R passa a ser uma prática consolidada, ela tende a ser absorvida pela lógica de mercado, tendendo 

86 	a ser abatida do preço, informou que as avaliações têm uma parte comparativa, onde se faz uma 

87 	análise de mercado, e a partir de lotes ou unidades imobiliárias similares se estabelece o preço. A 

88 	Representante Carolina Baima alertou que muito provavelmente haverá questionamento judicial, pois 

89 	está criando insegurança jurídica na Lei. Após discussão, o Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves 

90 Rodrigues explicou que não podem condenar as áreas a terem uma densidade baixíssima, menos 

91 	atividades econômicas ou menos edificação em tais áreas, condenando-as eternamente a serem áreas 

92 	vulneráveis. O Representante João de Carvalho Accioly explanou que se trata de um instrumento de 

93 	planejamento urbano onde se quer estimular ou desestimular o adensamento indiscriminadamente, 

94 	portanto, o valor da OD1R é um instrumento para adensar ou desadensar, ou coibir ou estimular o 

95 	adensamento do que a questão de faixa de renda. O Servidor da Suplan/Segeth, Henrique Soares 

96 	Rabelo Adriano explicou que o coeficiente de ajuste Y é a tentativa de trazer o planejamento para o 
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97 	cálculo da ODIR, acrescentou que existem vários critérios que podem ser definidos, e que a 

	

98 	metodologia adotada foi com base na renda, com dados da PDAD, e que a partir de tais dados se 

	

99 	chegou ao agrupamento, sendo renda domiciliar mensal. A Representante Carolina Baima afirmou 

	

100 	ser um critério questionável, pois os dados de renda não são uniformes dentro da RA, e complementou 

	

101 	que adotar renda para se definir um critério urbanístico de adensamento urbanístico não seja o critério 

	

102 	mais adequado, explicou que o critério mais adequado seria alguma coisa ligada á própria ocupação 

	

103 	urbana, e não a renda. A Representante Janaina Domingos Vieira, Sociedade Civil, explanou que 

	

104 	nunca houve nenhum critério, e que estão estabelecendo o primeiro critério nas RA, acrescentou que 

	

105 	onde há a faixa de renda mais baixa vão incentivar para poder adensar tais regiões, portanto, não se 

	

106 	pode ter certeza do seu êxito. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues explicou que 

	

107 	atualmente não há condição, pois agora está tratando o espaço de uma maneira organizada do.ponto de 

	

108 	vista dos parâmetros, para que futuramente possam avaliar de que forma evoluirá, e assim; tratar os 

	

109 	instrumentos de outorga de uma maneira mais pontual. A Representante Carolina Baima sugeriu que 

	

110 	haja uma amplitude menor, em vez de 0.2 a I, que varie de 0.6 a I. O Representante João de 

	

111 	Carvalho Accioly sugeriu que em uma coluna seja possível qualquer uso não residencial e um único, 

	

112 	0.4, em no outro, em vez de ser apenas NO, qualquer uso residencial que tenha diferença de potencial, 

	

113 	criando uma gradação 0.2 até 1. O Representante Giulliano Magalhães Penatti explicou que a 

114 questão da discussão do uso não deve ser na ODIR. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves 

	

115 	Rodrigues acrescentou que uso não é o critério para aprovar os projetos, devendo manter uma única 

	

116 	tabela, e valendo o fator para qualquer tipo de uso. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

	

117 	registrou a importância de se debater a matéria na LUOS, pois o PDOT estabelece como um dos 

	

118 	conteúdos a definição da aplicação através dos coeficientes e estabelecer o máximo e o minimo. O 

	

119 	Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira, ADEMI/DF, questionou se seria preferível 

	

120 	reformular a Lei da ODIR e colocar tudo em uma lei (mica. O Subsecretário Luiz Otavio Alves 

	

121 	Rodrigues esclareceu que a Lei de ODIR e ONALT estabelece que seja possível que o Distrito 

	

122 	Federal cobre ODIR e ONALT, e a formula é X ou Y, explicou que na LUOS dispõe que conforme os 

123, interesses do planejamento vão cobrar mais ou menos, e usando tal fator, em um determinado local, 

	

124 	por tais motivos, e que no caso discutido o critério é a questão da vulnerabilidade e por força de Lei, 

125 que o PDOT exige que a LUOS disponha sobre onde e em que condições haverá cobrança. A 

	

126 	Subsecretária Claudia Varizo Cavalcante explanou que o tema foi retomado pois houve 

	

127 	questionamentos, acrescentou que foi trazida uma proposta com a diminuição dos valores que antes 

	

128 	estavam indo de 0.4 até 1.6 e houve uma diminuição dos valores. Dentro da lógica que não existe a 

	

129 	possibilidade de rever a metodologia de separação dos grupos, a Representante Carolina Baia ..5n 
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130 	sugeriu que em vez de cinco grupos, tenham três grupos, para diminuir a amplitude da diferença entre 

131 	os grupos, e que avaliem a possibilidade de fazer uma tabela progressiva, começando cornos menores 

132 	por três anos, e ir aumentando gradualmente. A Representante Janaina Domingos Vieira questionou 

133 	se quando foi feita a classificação se levou em consideração que o ZEE ja está pressupondo em termos 

134 	de classificação das Regiões Administrativas. O Representante Giulliano Magalhães Penatti 

135 corroborou com a sugestão de escalonamento de implantação, porem, que o seu aumento muito 

136 	expressivo traria consequências para o setor imobiliário. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves 

137 	Rodrigues explicou que a relação coeficiente máximo com básico continua, e que seria apenas o 

138 	diferencial de quanto será pago em relação à ODIR que em alguns casos e em alguns locais está sendo 

139 	ampliado, portanto, não é possiVel afirmar que o impacto seja tão drástico. O Representante Giulliano 

140 	Magalhães Penatti esclareceu que eles precisam receber uma tabela com os lotes e os locais que estão 

141 	sendo aplicados, bem como a diferenç; dos locais que tenham a redução do potencial construtivo, pois 

142 	não é possível avaliar cada imóvel individualmente. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

143 	informou que estão finalizando o processo, pois tiveram que fazer uma série de ajustes em função de 

144 	tais questões e de não ter uma metodologia com menor impacto em relação à questão do coeficiente. O 

145 	Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues complementou que vão trabalhar com a questão do 

146 	escalonamento, mantendo a lógica e os coeficientes dispostos. A Subsecretária Cláudia Varizo 

147 	Cavalcante passou ao próximo tema da Outorga Onerosa de Alteração de Uso, uma vez que houve 

148 	questionamentos com relação à data, e após conversa com a área jurídica sobre o marco temporal, 

149 	acrescentou que estão procurando se aprofundar no entendimento do tema, para que não gere qualquer 

150 	embaraço jurídico para aplicação da ONALT. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

151 complementou que o ponto controverso quanto da ONALT é estabelecer qual o uso original em 

152 	relação ao marco legal ou marco temporal, e que é necessário ter uma segurança quanto aos 

153 	normativos em relação ao aspecto legal, e considerar o uso original a partir do qual pode se cobrar a 

154 	ONALT. O Representante João de Carvalho Accioly apontou que no parágrafo terceiro sugeriu 

155 	mencionar legislação específica, pois pode haver alteração. A Subsecretária Cláudia Varizo 

156 	Cavalcante corroborou com a sugestão. Enfatizou que se há PDL há cobrança ONALT, e que existe 

157 	para tais usos e considera-se para isso a norma original. O Representante André Luiz Almeida Pinto 

158 	de Oliveira destacou que a regulamentação da questão de ONALT no Distrito Federal, aconteceu em 

159 	2007 ou 2008. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que ela foi estabelecida pelo 

160 	PDOT de 97. O Representante Giulliano Magalhães Penatti sugeriu que pudesse haver uma forma de 

161 	não precisar apresentar um laudo de avaliação, que esta sujeito a questionamento, que seria uma forma 

162 	mais rápida de se fazer o procedimento, que seja definido o percentual do valor venal. O 
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163 	Represéntante João de Carvalho Accioly passou a leitura das contribuições da Senhora lsabela ,  

1.64 	Arnorelli,"flrt. 67, queiestava: Outorga Onerosa de Alteração de Uso constitui autorização de 
.„ 	• 	e ) 
.165 	alteração ou extensão de uso ou atividade emrelação ao definido na Norma original. Grifando o "em 

166 	relação a norma original",isugerindo a alteração. O Secretário Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu 

167 	norma vigente, ou manter a'norma original", definindo-a em algum parágrafo. O Representante João 

168 	de Carvalho Accioly acrescentou,  que foi grifado tudo que remetia a norma original no texto. O 

169, Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues destacou que deve ficar claro que são os novos • 
170 	phrcelamentos, e que devem adotar para efeito de LUOS a norma na criação do parcelamento como 

171 	referência. Após vericer a discussão do Art. 67,0 Representante João de Carvalho Accioly passou ao 

172 	Art. 68,.eonfetindo que a sugestão já foi atendida. O Representante André Luiz Almeida Pinto de 

173 	Oliveira questionou,a razão de haver cobrança se não havia regulamentação antes de 2007/2008, em 
• 

174 . todo b Distrito Fideral. Ao que o Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues respondeu que já 

175)  era pr-evisto. O Representante Giulliano Magalhães Pcnatti trouxe a questão de erros quanto aos usos 

176 	anteriores e usos atuais, apresentados na tabela. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 
_ 

177 	sugeriu colocarem um dispositivo dispondo que caberia ao interessado, se houver qualquer 

178 	questionamento em relação ao uso, que ele possa trazer o que chamou de ônus da prova, a Norma de 

179 	seu lote em 1997, para efeito de questionar uma cobrança ou não de ONALT. A Coordenadora de 

180 	Gestão.  Urbana da Segeth, Gisele Arrobas Mancini explicou que há um artigo na LUOS prevendo 

181 	erros materiais, informou que poderão rever a parte de disposições finais, se está abarcando tais 

182 	questões. A servidora da Sugest/Segeth, Maria Dei Consuelo acrescentou que posteriormente tudo 

183 	que puder ser contestado e que possa facilitar a sua implementação seja analisado. A Subsecretária 

184 	Cláudia Varizo Cavalcante sugeriu passar ao item da compensação, explicando que a LUOS definira 

185 	os empreendimentos que são considerados de interesse público para fins de regularização mediante a 

186 	compensação. Acrescentou que indicar empreendimento por empreendimento, o endereço, não é a 

187 	alternativa adotada, portanto terão que ter minimamente critérios que sejam gerais e mais amplos, e 

188 	que a LUOS disponha quais os empreendimentos são de interesse público. Relembrou que na reunião 

189 	anterior havia a solicitação de acrescentar o parágrafo único, que remete que a fórmula de cálculo da 

190 	indenização e os procedimentos de aplicação são disciplinados por lei especifica, complementou que a 

191 	proposta de projeto de lei está cm apreciação na Câmara Legislativa e que ainda não foi votada, 

192 	portanto, ainda não há tal dispositivo aprovado para considerar como a lei especifica será aplicada. 

193 	Apresentou outra proposta anterior no can que são considerados de interesse público para fins de 

194 	regularização mediante compensação urbanística nos termos do parágrafo segundo do Art. 199 do 

195 	PDOT. Sugerindo colocar de forma mais genérica, sem citar os parágrafos e o artigo, e quanto as 
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196 	edificações, que anteriormente estava colocado que não causo prejuízo urbanístico significativo para o 

197 	entorno, informou que não tem na Lei da Compensação estudos que serão realizados para avaliar tal 

198 	prejuízo urbanístico significativo. Acrescentou que para a própria Lei de Compensação não ferir o 

199 	artigo do PDOT dispõe que até a aprovação do PDOT são considerados de interesse público, 

200 	colocando que o coeficiente não ultrapassa 50% e também quanto a altura da edificação. A 

201 	Representante Carolina Baima manifestou duvida em relação aos critérios, em específico ao que diz 

202 	que a edificação construída não ultrapasse em 50% ou mais o coeficiente de aproveitamento máximo, 

203 	quanto a expressão ou mais. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues que está correto, que 

204 	não ultrapasse 50% ou mais do que isso. O Representante João de Carvalho Accioly sugeriu a 

205 	redação que dê o entendimento de que deva cumprir a função social da propriedade. A Representante 

206 	Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que a definição do Estatuto das Cidades sobre cumprir a 

207 	função social tem que estar adequada a Norma. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

208 sugeriu colocar os três primeiros incisos ampliando os usos admitidos, que estiverem 

209 	comprovadamente construidos e não comprometam a capacidade de atendimento da infraestrutura 

210 	urbana, e que os demais parâmetros possam ser discutidos na lei. A Subsecretária Cláudia Varizo 

211 	Cavalcante informou que o Senhor Francisco das Chagas Leitão, Agefis, dispôs que, quanto as 

212 	infrações e penalidades ainda há algumas questões,. e que irão encaminhar por escrito, e que 

213 	incorporarão ao texto e farão a distribuição para que qualquer observação possa ser ainda feita. Com  

214 	inversão de pauta, passou ao Subitem 1.3. Apreciação e Aprovação das Atas da 27', 28°, 29" e 30' 

215 	Reunião, realizadas nos dias 1°. 4. 9 e 11/08/2017: recebidas as contribuições da OAB, bem como 

216 	internas, que foram incorporadas, e consideradas aprovadas. 3. Assuntos Gerais: Quanto a próxima 

217 	reunião, a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que os assuntos que estão pendentes, 

218 	sobre taxa de ocupação e afastamentos serão debatidos. Item 4. Encerramento. Não havendo mais 

219 	discussões e debates, a reunião foi encerrada. 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 
Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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