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ATA DA 43a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO — LEI DE USO E OCUPAÇÃO ' 
DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL — LIIOS 	- 

	

1 	Às nove horas do vigésimo quinto dia do mês de setembro do 'ano de dois mil e 

	

2 	dezessete, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede 
3 da SEGETH, foi aberta a 42' Reunião da Câmara Técnica da Lei De Uso e 

	

4 	Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS, pelo Secretária de Estado de Gestão 

	

5 	do Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, contando com a 
6 presença da Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Varizo 

	

7 	Cavalcante, de membros representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo 

	

8 	de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do 'Distrito Federal - 

	

9 	CCPPTM/DF e do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, 
10 bem como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana — 

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

	

12 	Complementar, que dispõe sobre' a LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao 

	

13 	final desta Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos 

	

14 	trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Apreciação e Aprovação das Atas da 3?, 32  Reunião, 

	

15 	realizadas nos dias 17/08 e 23/08/2017, respectivamente. 1.4. Minuta final para 

	

16 	relatório ao Conplan. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou prontamente ao 

	

17 	Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Secretário Thiago Teixeira de 

	

18 	Andrade deu por aberta a seção saudando a todos. A Representante Tânia Battella 

	

19 	de Siqueira, Sociedade Civil, trouxe ao grupo de trabalho documento da Frente 

	

20 	Comunitária do Sítio Histórico de Brasília e Distrito Federal, o qual solicitou que 

	

21 	fosse protocolado e lido em reunião, assim, procedeu com a leitura, de maneira que 

	

22 	trouxe os questionamentos listados a seguir: 1) qual foi a frequência da participação 

	

23 	da sociedade civil nas reuniões da Comissao Técnica, e quais representações 

	

24 	compareceram com tal responsabilidade; 2) qual o acréscimo populacional que a 

	

25 	proposta da LUOS propõe, seja por alterações de uso do solo com permissões para 

	

26 	uso habitacional, seja para outras atividades como comerciais, de prestação de 

	

27 	serviços e industriais; 3) qual o estudo técnico que demonstra a viabilidade desse 
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• 28 y acréscimo, e de possível atendimento pela capacidade da -  infraestrutura árbana 

29 	existente de abastecimento de áàua fotõvel, coleta e tratamento de esgotos, de ' 5 

▪ 30 drenagem pluvial, de coleta e depósitó de lixo, de energia elétrica, do sistema viário; 

31 	4) Porque as reinvindicações dos moradores do Lago Sul e Lago Norte e Par* Way, 

32 	de manutenção dos Setores csmo exclusivamente residenciais não estão sendo 

33 	consideradas na proposta da SEGETH? Qual a demonstração do interesse público 
34 	para contrariar a vontade dos moradores desses Setores; 5) Qual a metodologia 

• 1 a 
35 	cientifica utilizada na pesquisa elaborada pela CODEPLAN, que a SEGETH tem se 

36 	baseado para justificar "que a maioria dos moradores concorda com as atividades de ; 
37 	MEI em áreas residenciais", -se há abaixo-assinado de moradores já entregue a 

31 	essa SEGETH em número muito superior à pesquisa utilizada pelo Governo; 6) 
39 	Quais os estudos técnicos que comprovam a viabilidade de alterações de uso do 
40 	solo nas Áreas de Tutela da Área Tombada de Brasília, nos termos da legislação 

41 	federal de Proteção, que determin• a para• esses espaços a preservação da 
42 	"visibilidade e ambiência"; 7) Onde encontramos o Quadro Comparativo das normas 

43 	de uso e ocupação atuais e as propostas, em conjunto, para que a sociedade tenha 

• 44 a visibilidade do conjunto da proposição; 8) Porque a SEGETH não está atendendo 	• 

45 	a recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios quanto a 
46 	precedência na aprovação do zoneamento ecológico e económico à elaboração da 
47 	LUOS, constante no Procedimento Administrativo PA no. 08190.046097/16-87, em 
48 	seu item 39, uma vez que haverá alterações no macrozoneamento do PDOTDF e 
49 	restrições no uso do solo, no mínimo, com a inclusão da Reserva da Biosfera do 
50 	Cen-ado que não constou no Plano Diretor de Ordenamento Temrorial do Distrito 
51 	Federal? A aprovação do ZEE implicara na revisão do PDOT-DF que, por sua vez, 
52 	trará novos rumos e diretrizes para a ocupação e uso solo a serem cumpridos na 
53 LUOS e PPCUB. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade elucidou haver 
54 	respostas para os tens trazidos pela representante. No que se refere ao primeiro 
55 	questionamento, respondeu que não ocorreu nenhuma reunião da Câmara Técnica 

56 	sem a presença da Sociedade Civil, mas que sem a sua participação não houve 

57 	reunião, assim, informou que será entregue fisicamente e via correio eletrônico t das 
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58 as listas de presença. Quanto ao segundo e terceiro questionamentos. Esclareceu 

59 que não há aumento populacional, mas que há decréscimo de densidade na 

60 proposta da LUOS, o qual foi embasado por estudos específicos em áreas com 

61 problemas históricos que mostraram a mudança completa no padrão de densidade, 

62 a partir de metodologia robusta para os cálculos, assim; mencionou que serão 

63 encaminhados todos os estudos referentes aos questionamentos. Em relação ao 
64 quarto e quinto questionamentos, elucidou que a pesquisa realizada não foi feita 

65 	sobre a LUOS, mas que tinha como intenção medir a percepção da população em 

66 	relação aos serviços, atendimento e qualidade de vida do seu ambiente residencial e 

67 seu entorno, uma vez que foi reiterado diversas vezes que foi acatado o pleito da 

68 	sociedade, também, que o resultado da pesquisa mostrou que a população é a favor 

69 das atividades de Microempreendedor Individual em área residencial, não havendo 

70 nenhum viés de comunicativo no levantamento realizado, sendo explicitado nos 

71 meios mais extensivos de comunicação. Em relação à sexta pergunta apresentada, 

72 mencionou não ter conhecimento da alteração citada. A Subsecretária Cláudia 

73 Varizo Cavalcante, complementou que houve reunião com o IPHAN, e a 

74 preocupação com relação à ambiência são os parâmetros de altura. A 

75 Representante Tânia Battella de Siqueira refutou que a legislação federal 

76 determina a visibilidade e a ambiência também, e na ambiência estão outras 

77 questões que não somente relativas à altura. O Secretário Thiago Teixeira de 
78 Andrade respondeu ao sétimo questionamento informando que no Geoportal 

79 especifico da LUOS que oferta a possibilidade comparar a norma anterior. A 

80 Representante Tânia Battella de Siqueira solicitou que as informações fossem 

81 	apresentadas com maior clareza para a sociedade. Com  relação ao oitavo e último 

82 questionamento, o Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que a 

83 recomendação do Ministério Público do Distrito Federal entra na questão do 

84 enfrentamento da crise hídrica, e que se acelere o andamento do Zoneamento 

85 Ecológico e Econômico — ZEE, cujas diretrizes devem nortear a aprovação do 

86 PDOT, LUOS e PPCUB. Também, elucidou que a recomendação especifica que a 

87 aprovação dos instrumentos deve considerar os estudos, visto que possui 

Vel 
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88 precedência sobre outros estudos, ainda, que está sendo compatibilizado e que se 

	

89 	realizou reunião com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos, Hídricos L 
90 do Distrito Federal. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante lembrou que os 

91 cálculos foram realizados com base na questão da densidade, uma vez que, a 

	

92 	LUOS deve observar a densidade definida pelo PDOT para as petições territoriais. A 

93 Representante Tânia Battella de Siqueira registrou que o Item A do documento 

94 trazido por ela, envolve a não participação da Frente Comunitária por motivos 

	

95 	pessoais. Prosseguiu por inversão de pauta, o qual foi tratado o Subitem 1.4. Minuta 

96 final para relatório ao Conplan: o Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou 

	

97 	que foram alteradas algumas questões formais referentes às siglas. No que engloba 

	

98 	a parte do Capítulo II e Capitulo III, mencionou que foram realizadas mudanças em 

99 alguns princípios por não haver rebatimento especifico com o texto da LUOS. A 

too Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que o texto foi limpo, 
101 sendo colocado os fatos de forma objetiva. A Representante Janine Malta 
102 Massuda, OAB, questionou se houve compatibilização com o Código de 

103 Edificações. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade elucidou que houve, mas 

104 que também foram retirados os artigos que não são próprios do escopo da LUOS. 
105 Em relação aos Usos informou que a única reclassificação foi que surgiu na 

	

106 	Audiência Pública final, mas que agora foi melhor elucidado que o RE 1 é unifamiliar, 

107 RE 2 é unifamiliar com permissão ao parcelamento de frações ideais e RE 3 é 

	

108 	habitação multifamiliar. Informou que o Art.6°, Art.7° e Art.8°, foram retirados e 

109 remetidos ao final da LUOS. No Art.9°, que nas UOS RE 1, RE 2, RE 3 deve 

	

110 	verificar se tem pertinência de continuar no artigo para compatibilizar com a proposta 

111 do Art. 90. No que se refere ao Art.12°, a Representante Tânia Battella Siqueira 
112 repontou considerar que o Estudo de Impacto de Vizinhança —EIV pode melhor 
113 fundamentar a regularização urbanística de lotes e projeções ocupados por 

	

114 	entidades religiosas de qualquer culto, por entidades de assistência social e por 
115 povos e comunidades tradicionais. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

	

116 	refutou que o EIV pode conflitar com a configuração do conceito de instrumento. A 

	

117 	Representante Carolina Baima, IAB/DF, sugeriu que fosse criada uma modali de 
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118 de EIV simplificada para fortalecimento do instrumento nesses casos. O Secretário 

119 Thiago Teixeira de Andrade complementou que melhor solução seria definir 

120 regulamento especifico com conteúdo mínimo do estudo urbanístico para essa lei, 

121 uma vez que não seria razoável a LUOS estabelecer itens nesse momento. A 

122 	Diretora de Normas Urbanas e informações da Subsecretaria de Gestão Urbana da 

123 Segeth, Tatianne da S. Paz Souza frisou que a LUOS exige a regulamentação 

124 especifica do conteúdo mínimo. Referente ao Art.16, o Secretário Thiago Teixeira 

125 de Andrade mencionou que foi retirada a exigência de vagas de veículos com 

126 	relação a remissão às tabelas, uma vez que cada órgão vai definir sua necessidade. 

127 A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou que o parágrafo 4° do 

128 	Art.19 permitiu a observância de algumas especificidades para edificações com uso 

129 industrial. O Representante João de Carvalho Accioly questionou se o Art.24 

130 	abrange espaços aéreos ou se está tratando a partir do nível do solo. O Secretário 

131 	Thiago Teixeira de Andrade confirmou que o artigo trata de outros níveis, podendo 

132 	haver elementos que alcancem outros níveis. No que abrange o inciso 6° do Art. 25 

133 	elucidou que foram definidas dimensões mínimas para guaritas. Referente à Seção 

134 VIII que trata das Vagas para Veículos Internas ao Lote ou Projeção, a 

135 	Subsecretária Cláudia Varizo de Cavalcante informou que foi inserida parte sobre 

136 às contrapartidas de vagas, mas que agora está constada a forma de cálculo, e 

137 sugere que seja debatido por ser um tema novo. O Senhor Antônio Batista de 

138 Moraes, ASTRARSAMA/DF, questionou se existe a possibilidade de inclusão do 

139 FUNDIS no Parágrafo 6° do Art.32. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

140 	esclareceu que a lei de criação do FUNDIS diz especificamente a forma dele, mas 

141 que pedirá que o setor jurídico se manifeste. Mencionou que o Art.37 deixa 

142 facultado 95% de vagas para veículos e 5% de vagas para motocicletas. No que 

143 	tange a Seção IX, que trata das divisas de lotes, informou que a redação dos artigos 

144 	foi limpa em relação ao uso em algumas UOS que estavam sendo citadas no outro 

145 texto. A Representante Tânia Battella de Siqueira questionou se está expresso 

146 quem irá formular os planos de ocupação. O Secretário Thiago Teixeira de 

147 Andrade respondeu que o Termo de Referência é exarado pela SEGETH para os 
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148 planos de ocupação. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou 

149 	flue o Inciso I do Art. 46 especifica que devem ser elaborados pelo responsável da 

tso respectiva UE de acordo com o estabelecido no Termo de Referência emitido pelo 

151 órgão gestor do planejamento territorial e urbano. A Representante Tânia Battella 

152 	de Siqueira perguntou se existe a possibilidade de especificar a legislação utilizada 

153 	para implantação da atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes. 

154 	O Secretário Adjunto Luiz Otávio Alves Rodrigues frisou que caso se especifique, 

155 pode ocorrer de faltar alguma outra norma. Referente ao Capitulo VI sobre 

156 	remembramento de lotes, a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante elucidou que 

157 a restrição em áreas de regularização foi retirada, também, de número de lote, de 

158 RO I com RO I, de RO II com RO II, sendo que agora as regras são as mesmas 

159 	independente se for área de regularização. A Representante Janine Malta Massuda 

160 questionou se houve medidas para a questão do Varjão. A Subsecretária Cláudia 

161 Varizo de Cavalcante esclareceu que foi dedicado trabalho em análise para 

162 	verificar se seria pertinente construir um mapa de regularização de UOS diferentes 

163 	no Varjão, mas que após análise da área técnica, foi verificado que existem 

164 	dificuldades para colocar o remembramento da topografia do próprio terreno e no 

165 impacto nas ruas de trás. A Representante Carolina Baima, IAS/DE, sugeriu que 

166 nas leis especificas se avalie a possibilidade de trazer outra vez a questão da 

167 	vedação onde couber. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade repontou que já 

168 existe e que está gravada na matricula. A Senhora Tânia Battella de Siqueira 

169 mencionou que o Art.54 não cita o Coeficiente de Proporcionalidade. O Senhor 

170 	Thiago Teixeira de Andrade respondeu que a questão é tratada no PDOT, e que a 

171 LUOS não trata de lei de parcelamento, mas que quando se fala em alteração de 

172 parcelamento é a modo de atender à LUOS. Ainda, a Senhora Tânia Battella de 

173 Siqueira sugeriu que no Inciso VI do Art.55 ouvidos os respectivos Conselhos 

174 Locais de Planejamento — CLPs, assim, a sugestão foi acatada. Em relação ao 

175 	Titulo III, a Senhora Cláudia Varizo Cavalcante informou que a tabela vai seguir o 

176 pleito da câmara técnica, o qual fica a questão do escalonamento na aplicação do 

177 coeficiente, então, a tabela irá incorporar o escalonamento. O Senhor João de 
6 
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178 Carvalho Accioly questionou se no Art.64 os três referem-se a partir da aprovação 

179 	do projeto. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que a contagem é feita 

180 	a partir da lei, uma vez que a tabela entra em vigor após três anos da publicação da 

181 	lei para ODIR. No que refere-se ao Capitulo II do Titulo III, o Secretário mencionou 

182 que a redação está mais elucidada, também, informou que a redação do Parágrafo 
183 	4° do Art.66 ficou definida como: "Considera-se norma original, para fins de cálculo 

184 	da ONALT: / — a norma vigente para a unidade imobiliária na data da publicação da 

185 Lei Complementar n°  17, de 28 de janeiro de 1997; II — a primeira norma 

186 estabelecida para a unidade imobiliária, sem normativo preexistente, guando 

187 publicada após 28 de janeiro de 1997.". O Representante Mateus Leandro de 

188 Oliveira, FERCOMERCIO, mencionou preocupar-se com a clareza da ONALT no 

189 escopo de qual atividade que geraria tal outorga. O Secretário Thiago Teixeira de 
190 	Andrade frisou que a LUOS possui escopo de atuação reduzido no que se refere à 

191 ONALT. A Representante Tânia Battella de Siqueira registrou que aguarda a 

192 	resposta oficial aos questionamentos realizados no inicio da reunião. Item 2.  

193 	Assuntos Gerais:  o Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que o debate 

194 	terá continuidade na reunião seguinte e que serão encaminhados o texto da lei e as 

195 	tabelas atualizada.  Item 3. Encerramento:  Não havendo mais discussões e debates, 

196 	a reunião foi encerrada. 

L. 
THIAGO TE EIRA DE 4NDRADE 

Secretário de Estado de Gestão o Território e Habitação — SEGETH 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 
Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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