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ATA DA 41' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA — LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

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

	

2 	06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da SEGETH, foi aberta a 41" Reunião da 

	

3 	Câmara Técnica — Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS, pela Subsecretária de 

4 Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Varizo Cavalcante, contando com a presença de membros 

	

5 	representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e 

	

6 	Metropolitano do Distrito Federal — CCPPTM/DF e do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano 

7 — CONPLAN, bem como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana — 

	

8 	SUGEST/SEGETH, instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Complementar, 

	

9 	que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue 

	

10 	transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Apreciação e Aprovação 

	

11 	das Atas da 3P e 32  Reunião, realizadas nos dias 17 e 21/08/2017, respectivamente — (Retirado de 

	

12 	Pauta); 1.4. Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo 

	

13 	- LUOS 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos 

	

14 	trabalhos: A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu início à reunião saudando a todos. 

	

15 	Prosseguiu os trabalhos, por inversão de pauta, quando foi tratado o Subitem 1.4.Continuidade ao debate 

	

16 	do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS: procedeu com o debate 

	

17 	referente ao Capítulo III que trata da Concessão de Direito Real de Uso e da Concessão de Uso. No 

	

18 	que engloba o Art.71, informou que a LUOS realizou alterações ao contido na Lei Complementar N° 

	

19 	755/08, com base nas restrições indicadas nos incisos do Art.75 da referida Lei Complementar, o qual 

	

20 	exclui a possibilidade de expansão de compartimento com a incorporação das varandas; exclui a 

	

21 	passagem de pedestres em subsolo; exclui as torres de circulação vertical; permite escada de emergência 

	

22 	apenas para edificações já existentes; a tamanho da dimensão da varanda foi estendido de 1,30m para 

	

23 	1,50m, limitando-se o perímetro a 50% da fachada; e exige que a garagem não esteja aflorada em relação 

	

24 	ao perfil natural do terreno. No que se refere ao inciso Ido Art.71 da LUOS, mencionou que em espaço 

	

25 	aéreo não está prevista a expansão de compartimento, compensação de área e instalações técnicas. A 

	

26 	Diretora de Normas Urbanas e Informações da Subsecretaria de Gestão Urbana da Segeth, Tatianne da 

	

27 	S. Paz Souza, complementou que o objetivo de restringir a expansão do compartimento é a utilização 

	

28 	da varanda como deve ser usada, dado que a concessão não onerosa de espaço público. O Representante 

	

29 	João de Carvalho Accioly questionou o motivo da concessão somente permitir ouso do espaço como 

	

30 	varanda. O Representante Francisco Chagas Leitão, AGEFIS, esclareceu que em termos legais, fechar 
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31 	a varanda com blindex não irá descaracteriza-la como tal. O Representante João de Carvalho Accioly 

32 	mencionou preocupar-se como efeito que a decisão irá causar sob o adquirente do imóvel: O Secretário 

33 	de Estado de Gestão do Território e Habitação, Thiago Teixeira de Andrade menciónou entender que 

34 	a questão da expansão de compartimento não é a reforma de fechamento da varada, O Representante 

35 	Antônio Batista de Moraes, ASfRARSAMAIDF, questionou se o proprietário do imóvel que expandir 

36 

37 

38 	morador se responsabilize pela alteração. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou a 

39 	necessidade de se debate sobre a questão da retirada de compensação de área em espaço aéreo, uma vez 

40 	que, as projeções nas localidades possuem menos espaços livres entre um prédio e outro. A 

41 	Coordenadora de Gestão Urbana da Segeth, Gisele Arrobas Mancini repontou que a compensação tem 

42 	o objetivo de dar movimento à fachada com avanços, reentrâncias e saliências. O Secretário Thiago 

43 	Teixeira de Andrade complementou, que com base na questão principiológica e técnica urbanística, os 

44 	casos de projeções que possuem determinada distância, também, possam expandir respeitando os 

45 	limites. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou que a remissão à Lei Complementar 

46 	N° 755/2008 traz melhor compreensão ao artigo. A Coordenadora de Gestão Urbana da Segeth, Gisele 

47 Arrobas Mancini acrescentou que as diretrizes da Lei Complementar N° 755/2008 estão sendo 

48 	mantidas na LUOS, mas que ela irá atuar de maneira pontual nos casos e hipóteses constados na lei. O 

49 	Representante João de Carvalho Accioly se mostrou contrário ao fato de que em espaço aéreo só será 

50 	permitido de maneira não onerosa para varanda de uso residencial. A Diretora Tatianne da Silva Paz 

51 	Souza esclareceu que em relação ao uso comercial existe a previsão, ainda, que a Lei Complementar N° 

52 	755/2008 é onerosa para o uso comercial e não onerosa para residência, mas que a LUOS não prevê e 

53 	não discute de forma onerosa ou não onerosa. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade mencionou 

54 	achar que a compensação é mais lógica do ponto de vista do processo histórico, do que a varanda com 

55 	expansão de compartimento não onerosa, mas que a compensação tem a intenção de miraetizar ou buscar 

56 	comparação com o lote tradicional que tem potência construtivo dado pela área dele. A Subsecretária 

57 	Cláudia Varizo Cavalcante complementou que há casos em que as projeções estão muito próximas, e 

58 	que ao compensar e avançar um determinado metro, acaba-se criando espaços mais confinados. O 

59 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que a medida de 1.5m (um metro e meio) é o 

60 	perímetro máximo, e a compensação só existirá na área que de fato foi subtraída da área de projeção, 

61 	assim, o proprietário terá no máximo 1.5m (um metro e meio), que garante o principio ofertado pela 

62 	LUOS. Frisou que deve ser pautado máximo, sendo 1.5m (um metro e meio) além da projeção. O 

63 	Representante Antônio Batista de Moraes, ASTRARSAMA/DF, perguntou se o escopo da deci2 ão ci 

o compartimento para a varanda terá alguma punição ou ônus. O Secretário Thiago Teixeira de 

Andrade elucidou que o proprietário não será submetido a punição ou ônus, mas que no Habite-se o 

25-r 
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64 	está sendo pautada no uso residencial, e se será retirada a condição de distância mínima. O Secretário 

65 	Thiago Teixeira de Andrade confirmou tratar-se de uso residencial e a retirada da classificação de 

66 	distância mínima. Assim, sugere que o inciso I informe que todas as condições não podem ultrapassar 

67 	1.5m(um metro e meio) da projeção ou lote isolado, na parte de trata compensação de área. Solicitou 

68 	para a redação do Parágrafo Único: "Para a aplicação das ocupações previstas neste artigo, os lotes 

69 	isolados devem estar afastados no mínimo 10,00m dos lotes ou projeções vizinhos e ocupar 100% da 

70 	área do lote". A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza elucidou que a Lei Complementar N° 755 não 

71 	prevê compensação para esses usos, mas que prevê varanda de forma onerosa. O Secretário Thiago 

72 	Teixeira de Andrade informou que a questão será levada para estudo mais robusto do setor jurídico, 

73 	dado que compensação de área para usos além o residencial não está prevista na Lei Complementar N° 

74 	755.0 Representante Giuliano Penatti, Terracap, sugeriu que se altere para uso, ao invés de edificação. 

75 	A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza mencionou que a compensação a LUOS é restrita as projeções, 

76 	uma vez que a Lei Complementar N° 755 permite a questão de lotes isolados. O Representante João de 

77 	"Carvalho Aecioly sugeriu que seja vinculada ao uso habitacional multifamiliar ou -hospedagem. A 

78 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante repontou texto estava no PLC de 2014, com entendimento 

79 	de mantê-lo, sendo feita a revisão do texto, sendo uma herança e mantida por convicção. O 

80 	Representante João de Carvalho Aceioly mencionou preocupar-se com a retirada da possibilidade de 

81 	construir escadas de circulação vertical na área pública, uma vez que já estava prevista na Lei 

82 	Complementar N°755, devendo remeter na LUOS que se permita em solo e em espaço aéreo. A Diretora 

83 	Tatianne da Silva Paz mencionou que a escada exclusiva de emergência fica restrita a projeção e não 

84 	de lote isolado, porque a questão de lote isolado, aumenta a inserção e aplicação da Lei Complementar 

85 	N°755 de forma genérica no território. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade refutou que não pode 

86 	ser exclusivamente de emergência. A Coordenadora Gisele Arrobas Mancini sugeriu que fossem 

87 	mantidas a torre de circulação e a escada de emergência na mesma obra. A Diretora Tatianne da Silva 

88 	Paz Souza repontou que a proposta se baseia em ampliar e trazer para a projeção, mas que no momento 

89 	a opção é trabalhar de forma mais genérica. Complementou que a lógica da LUOS foi de ampliar 

90 	diversos lotes para 100% de ocupação, mas que a altura permita que se construa em proporção diferente. 

91 	O Secretário Thiago Teixeira de Andrade questionou se a compensação de área será abrangida, 

92 	somente, pela projeção, mas que pode, eventualmente, surgir algum registro imobiliário com projeção 

93 	de uso não residencial, uma vez que possam ter projeções que não sejam dos usos. A Diretora Tatianne 

94 	da Silva Paz Souza respondeu que a LUOS está permitindo a compensação em projeção destinadas a 

95 	habitação multifamiliar e hospedagem. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que se 

96 	coloque a possibilidade de torre de projeção para a circulação de forma genérica, mencionou achar que 
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97 	a questão que trata da escada deveria estar em artigo separado, uma vez que evite confusão no 

• 98 	entendimento. A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza comprometeu-se a redigir a proposta de 

	

99 	redação. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante solicitou que fosse posto no artigo que devesse 

	

100 	valer, inclusive para edificações em lotes. Partindo para a questão da oferta de vagas de veículos 

• 101 -.mencionou que o único ponto retirado da Lei Complementar N° 755 é referente à passagem de pedestre 

	

102 	e veículo em subsolo, que era passagem onerosa. O Representante João de Carvalho Accioly 

	

103 	questionou se há permissão de usos institucionais como de prestação de serviço. O Secretário Thiago 

	

104 	Teixeira de Andrade frisou que não está sendo prevista a questão da rampa, de maneira que não era na 

	

105 	seara da garagem, uma vez que o nível do solo e do subsolo precisam de rampas. A Coordenadora Gisele 

	

106 	Arrobas Mancini mencionou achar mais interessante que a remissão seja feita pela Lei Complementar 

	

107 	N° 755, mas que só se traga o que está sendo restringindo para as cidades da LUOS. No que engloba a 

	

108 	questão da passagem de pedestres em subsolo. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou 

	

109 	que deve ser permitido, ainda, que as ocupações do subsolo prevista no artigo, tal da garagem, devem 

	

110 	estar com lajes e coberturas situadas no mínimo 60 centímetros abaixo da cota de soleira e não aflorada 

	

111 	ao perfil natural do terreno. E que ocupação em espaço aéreo para varandas e balanços deve ter largura 

	

112 	máxima de 1,5m. No que abrange a questão dos afastamentos obrigatórios, a Subsecretária Cláudia 

	

113 	Varizo Cavalcante elucidou que a ideia é não ter mais a questão do perpendicular, então, os 

	

114 	afastamentos mínimos obrigatórios para o lote, são as distâncias mínimas perpendiculares entre a 

	

115 	edificação e as divisas laterais, frontais e de fundos, definidas para garantir adequação e ventilação, 

	

116 	assim, partindo de uma tabela ampla, definindo diversas formas de afastamento, também, relatou que 

	

117 	foi identificada todas essas possibilidades, observando diversas testadas de lotes, e a partir desse quadro 

	

118 	mais abrangente, foi procurado gerar sínteses, ate chegar na tabela que é mais concisa e que estabelece 

	

119 	os afastamos primeiro dividindo em dois tipos de lotes. Estabeleceu-se para essas faixas de altura a 

	

120 	dimensão do vão, baseado na tabela maior, que foi fruto de estudo abrangente, simulando um pouco 

	

121 	dessas edificações. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade mencionou que muitas vezes o projeto 

	

122 	está inclinado ao limite do lote, então, deve-se inscrever um circulo, uma vez que posso ter uma quina. 

	

123 	Ressaltou que o conceito da LUOS é de construir rua, é de permitir que os prédios constituam até fechada 

	

124 	continua, mas que o conceito dos afastamentos passa a ser um conceito para habita habilidade. A 

	

125 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou que a situação dos lotes com mais de 600m 

	

126 	critica, então, na LUOS a tabela terá a possibilidade de ate 78, e nesses casos será mantida a mesma 

	

127 	lógica, possibilitado para os vãos de abertura. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade pontuou que 

	

128 	a ideia é a partir de que altura começa o recuo, que inicialmente não tinha coluna afastada da abertura, 

	

129 	a pessoa poderia colar 60 metros, mas que o problema é que de que fato essas empenas que são no limite 
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•130 	e elas normalmente elas são maltratadas no espaço público. Assim, a proposta foi amplamente debatida, 

131 	como encaminhamento que o tema será objeto de novas simulações uma vez que proposta preliminar 

132 	de afastamento definida limita as tipologias de construção. Em relação à questão da guarita, foi pontuado 

133 	que se mantenha no Art.26 a permissão para Construir nas áreas de afastamento. No parágrafo 2° do 

134 	Art.26 a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou que a proposta trazida nas audiências 

135 	anteriores foi incorporada.  2. Assuntos Gerais. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou 

136 	que o debate seguinte será pautado na análise das disposições transitórias na reunião seguinte. Item 3. 

137 	Encerramento. Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi encerrada. 

eCTÇrfLecáTIRAGO E 
Secretário de Estado de Gestão o Temtório e abitação — SEGETH 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 
Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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