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1 ATA DA I' REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA PARA DISCUSSÃO DA LEI DE
2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - LUOS

3 Às quinze horas do trigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, na Sala de

4 Reuniões do Segundo Andar do Edificio Sede da Secretaria de Gestão do Território e

5 Habitação - Segeth, foi aberta a la Reunião da Câmara Técnica para discussão da Lei de Uso

6 e Ocupação do Solo - LUOS, pelo Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território

7 e Habitação - Segeth, Thiago Teixeira de Andrade, contando com a presença do Secretário

8 Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues; da Subsecretária de Gestão Urbana, Cláudia Varizo

9 Cavalcante; da Coordenadora de Gestão Urbana, Moema Pereira Rocha de Sá; de membros

# 10 da Câmara Técnica, representantes, do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do

11 Distrito Federal - CONPLAN e do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento

12 Territorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM/DF, bem como do Grupo de

13 Trabalho instituido por meio da Portaria na 13, de 23 de fevereiro de 2016, com a finalidade

14 de elaborar minuta de projeto de lei complementar, que dispõe sobre o Uso e Ocupação do

15 Solo - LUOS. A lista dos participantes, nesta reunião, seguirá anexa a esta Ata. Seguindo os

16 trabalhos, o Secretário de Estado, Thiago de Andrade, saudou a todos e infonnou que para o

17 bom andamento dos trabalhos é importante à assiduidade dos membros, e a regularidade do

18 representante indicado, bem como que cada representante replique os temas discutidos,

19 divulgando amplamente os trabalhos realizados nesta Câmara Técnica. Citou como exemplo,

20 os debates ocorridos nas reuniões da Comissão Pennanente do Código de Edificações do

21 Distrito Federal - CPCOE, um projeto de lei construido com a participação da sociedade civil,

22 num trabalho árduo, mas frutifero. Esclareceu que o debate na Câmara Técnica será livre, sem

23 grandes protocolos, e os temas serão amplamente discutidos. lnfonnou que a Câmara Técnica

24 está representada por 17 (dezessete) membros da sociedade civil, escolhidos no CONPLAN e

25 CCPPTMlDF. Informou, também, que está prestes a ser lançado e já ativo para consulta, o

26 Sistema de Infonnação Territorial e Urbana do Distrito Federal - SITURB, previsto como

27 sistema de infonnação geo referenciada, utilizado como ferramenta essencial, interativa, e

28 servirá para compatibilizar áreas do PDOT com as da LUOS. O sistema será disponibilizado,

29 na Web, na inteb'Ta, uma ferramenta desenvolvida em ArcGIS Viewer Flex, e segundo

30 levantamento, o mais avançado do Brasil. Acrescentou que a Secretaria é a guardiã oficial da~
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31 cartografia do Distrito Federal. Em ato contínuo franqueou a palavra a Coordenadora da

32 SUGEST, Moema de Sá, que fez apresentação sobre a LUOS, cujo objetivo é trazer

33 conteúdos ao grupo para a elaboração de uma proposta conjunta de trabalho. E, que a primeira

34 parte trata do marco legal com relação à LUOS, a previsão na Lei Orgânica e o PDOT, os

35 quais já foram apresentados e discutidos em reunião do CONPLAN e CCPPTM e os

36 respectivos materiais foram disponibilizados. Destacou que o primeiro diagnóstico da LUOS

37 foi feito em 2009 e atualizado em 20 li e, que nos meses de abril e maio do corrente ano, a

38 equipe da SEGETH realizou 30 visitas nas cidades para atualização do diagnóstico. Ressaltou

39 que foi realizada uma reunião com os administradores regionais para apresentação da LUOS e

40 que foram marcadas reuniões técnicas, para apresentação do referido diagnóstico, para fazer

41 os ajustes necessários e iniciar a discussão sobre o zoneamento prévio. Apresentou um

42 relatório das atividades que estão em curso na Secretaria, para aproximação e

43 acompanhamento do grupo, com relação ao processo de operação. Dentre as atividades

44 realizadas destacam-se: A revisão e atualização da base de dados da LUOS no que conceme

45 aos coeficientes do PDOT; Criação de um tutorial indicando todos os procedimentos para

46 montagem de mapas de cada cidade e como inserir as informações. O preenchimento dos

47 coeficientes também esta relacionado à hierarquia viária definida no PDOT. A alimentação da

48 base de dados, no que se refere ao preenchimento dos parâmetros, definidos pelo PDOT,

49 considerando a hierarquia viária, é um trabalho complexo, porque cada cidade tem uma

50 morfologia e em função disto, a relação do lote com o sistema viário sofre variação, razão

51 pela qual as equipes técnicas estão esgotando todas as dúvidas, com relação ao preenchimento

52 e alinhamento dos coeficientes. No que tange às vistorias, foram montados mapas para cada

53 uma das cidades, com a finalidade de auxiliar as equipes técnicas na identificação das

54 divergências entre o uso do solo atual e o que a LUOS tinha proposto às diferentes cidades, e

55 a SEGETH foi a campo para pontuar e checar as convergências e as divergências de cada

56 sítuação. Na ocasião, também se verificou a altura das edificações, marquises e galerias, para

57 estarem em confonnidade com as exigências nas NGB's. Em complementação, a

58

59
Subsecretária da SUGEST, Claudia Varizo, reforçou a importância do trabalho realizado

anteriormente no PLC, que foi encaminhado à Câmara Legislativa e retirado em 2015, porqU~
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as infonnações não tinham sido alimentadas na base de dados para identificar todas as

situações com os dados do PDaT que são os dados vigentes para coeficientes básico e

máximo para cada lote. Ressaltou que este trabalho tornará as informações mais precisas ao

que se refere à alteração ou não dos coeficientes. a Secretário Thiago de Andrade ressaltou,

em virtude do processo eleitoral e da Câmara Legislativa não ter dado andamento na votação

da LUaS, que na realidade foi muito bom, pois foram detectados, no final de 2014, uma série

de erros materiais gravíssimos que levariam, mais uma vez, a uma paralisação da gestão

urbana por conflitos legais ou por lacunas, cita como exemplo, o Anexo 7 de Taguatinga e

Águas Claras. Salientou, ainda, que entra como um princípio da revisão da LUaS à

compatibilização não só do que está no PDaT com o que está na LUaS, mas principalmente,

a compatilização dos parâmetros entre si, e para conseguir uniformização, precisamos de

metodologias unívocas para todo o território do DF, exceto para o CUB, ou seja, não pode ter

conflitos entre taxa de ocupação e taxa de permeabilidade, entre potencial construtivo e taxa

de ocupação e altura. A seguir foi apresentado o Sistema de Informação Territorial e Urbana

do Distrito Federal- SITURB, pela Coordenadora Litz Mary Lima Bainy, que está em fase de

testes e ajustes e ainda não foi lançado oficialmente. Dando continuidade a apresentação,

Moema de Sá retomou o assunto sobre as vistorias que foram direcionadas para os espaços

com maior dinâmica urbana. Em cidades menores como Guará, SIA, SCIA foram cobertos na

sua totalidade. Já em cidades maiores como Samambaia, Ccilândia, as vistorias foram feitas

por pontos de maior significância do ponto de vista da dinâmica urbana, observando as

particularidades de cada área vistoriada. Revela que todo o material levantado irá compor o

banco de dados. a representante da Associação de Inquilinos de Ceilândia do Distrito Federal

c Região Metropolitana - ASSINC/DF pelo CCPPTM, Ipaminona Rodrigues da Silva

questiona se a Luas propõe ou não a legalização de áreas ocupadas, a exemplo, dos becos de

Ceilândia. a Secretário Thiago de Andrade esclareceu que o instrumento utilizado é um

reparcelamento urbano que só se faz mediante projeto e, que não é objetivo da LUaS resolver

as ocupações de áreas públicas. A LUaS é mais conservadora, no sentido de mudar

radicalmente a sua metodologia e também a leitura da implantação do território, as

pcnnissividades ou restrições. A coordenadora de Gestão Urbana, Moema de Sá, retomo~'\~tU-3 ,
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sobre do uso da ferramenta, ressaltando sua utilização para a modelagem do terreno, da

topografia e da volumetria das edificações, que conjugando com os coeficientes urbanísticos e

a topografia, podem modelar o resultado. O representante da OAB/DF pelo CCPPTM,

Leonardo Mundin, parabenizou os técnicos pelo trabalho e percebeu que um novo patamar

está sendo implantado para melhoria no desenvolvimento das cidades. Ressaltou a

importância de se trabalhar o passo a passo da regularização fundiária. É necessário um

planejamento proativo no desenvolvimento das cidades, a exemplo do loteamento Noroeste,

os demais, foram feitos a reboque de ocupações já existentes como Taquari, Vicente Pires e

Sol Nascente, que são áreas que já estavam ocupadas e o governo vem para legalizar

ocupações já consolidadas, gerando outros problemas. Por último, sugeriu que se trabalhe

concomitante à LUOS a questão de compensação urbanística para dar efetividade na

implantação aos novos modelos da LUOS. O Secretário revelou que tem uma minuta pronta

na SEGETH que trata de compensação urbanística e que será concluída antes da LUOS.

Ressaltou, ainda, um outro instrumento que tem interface não só com a LUOS, mas também

com a revísão do PDOT, que é o ZEE já apresentado no CONPLAN e poderá ser apresentado

também no CCPPTM, que tem uma metodologia simples e didática e que lida com a

capacidade de suporte e com eventuais apontamentos estruturais. A ideía do ZEE é

espacializar questões ambientais, demográficas, socioeconômicas e culturais para que todos

tenham conhecimento da dinamização do território. O ZEE será encaminhado, no segundo

semestre, à Câmara Legislativa. A representante da Sociedade Civil pelo CCPPTM, Tânia

Battella de Siqueira, parabenizou o trabalho do SITURB e pontuou sobre a definição da

aplicação dos instrumentos da LUOS e do PPCUB, que na sua visão são instrumentos

complementares e que não podem criar novas áreas de aplicação de instrumentos, além das

concebidas no PDOT. Ainda, que o planejamento e o controle (fiscalização) devam caminhar

juntos com relação à ocupação e uso do território. Por último, se referiu à capacidade de

infraestrutura dos sistemas existentes implantados, indagando até quanto da população é

atendida e quais as perspectivas de ampliação. Com relação à fiscalização, o Secretário

Adjunto revelou que o governo criou uma governança territorial com a participação da

AGEFIS, SEGETH, Casa Civil, Procuradoria, entre outros e, que a AGEFIS coordenou um /
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seminário sobre grilagem e está criando instrumentos capazes de pontuar pontos criticos de

invasão para ter uma ação mais eficaz e efetiva. O representante da Associação de Empresas

do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI/DF pelo CONPLAN, Eduardo Aroeira

Almeida traz questões relativas aos instrumentos de fiscalização e questionou se a LUOS vai

seguir o direcionamento do PDOT. Sugeriu a participação da TERRACAP nas reuniões da

Câmara Técnica do PPCUB e, eventualmente, o DETRAN, principalmente para clarear

questões de infraestrutura, como relatório de impacto de trânsito, por exemplo. O Secretário

Thiago de Andrade afirmou ser importante a participação permanente da AGEFIS e

TERRACAP, e também, eventualmente, da CODHAB. A Coodenadora, Moema de Sá,

reforçou que a LUOS, neste momento, não vai avançar na ousadia da proposição, mas num

processo de sistematização de ajustes metodológicos e na medida em que houver avanços

serão incorporadas. A ideia inicial, para este grupo, é de construir a agenda, tirar dúvidas do

grupo, a partir desta apresentação e daquela realizada no CCPPTM, debater alguns outros

temas de fundo, antes de. entrarmos, de fato, no detalhamento, tanto da lei quanto das

espacializações (zoneamento) e das tabelas de parâmetros. O representante do Fórum das

Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal e Entorno - FAHEJE/DF pelo

CCPPTM, Nilvan Vitorino de Abreu, indagou sobre a concessão, por parte da SPU, de áreas

ocupadas por cooperativas de grandes empresas, sem o conhecimento da comunidade

envolvida. Solicitou esclarecimentos quanto à destinação da área e se há possibilidades de

rever ou mudar tal situação. Ainda, sugeriu que a SPU seja convidada, em algum momento,

para fazer parte deste grupo. O Secretário esclareceu que o tratamento que será dado às áreas

irregulares ou em áreas em processo de regularização, ou em áreas que estão em macrozona

urbana ou áreas urbanas consolidadas, mas não são parceladas, enseja um debate de suma

importância na LUOS, que deverá acontecer o mais cedo possivel. Ainda, que a participação

da SPU tem que ser avaliada até pelo momento atual de transição do governo federal e pela

disponibilidade do corpo técnico para acompanhar amiúde as reuniões. O representante da

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal

FECOMÉRCIO/DF pelo CONPLAN, Mateus Leandro de Oliveira, parabenizou pelas
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questão dos usos mistos, especialmente nas situações que são predominantemente

residenciais, como é o caso do Park Way, Lago Norte e Lago Sul, e como que isso vai se

refletir, dentro da linha de criar oportunidades de serviços e comércio. O Secretário esclareceu

que a LUOS está levando em consideração esta questão. Nos usos residenciais, por exemplo,

temos o residencial exclusivo (RE) e o residencial Obrigatório (RO). No caso do uso

residencial exclusivo, a princípio, não deveria ser um pressuposto urbanístico ou técnico, mas

um pressuposto comunitário, da incomodidade. Por outro lado, o residencial obrigatório é

para que justamente não haja expulsão da população residente, pois se entende que onde não

tem gente morando, não tem vizinhança, nem vigilância comunitária e nem interesses

saudáveis à cidade. Dessa forma, o uso residencial obrigatório tende, ou pode facultar a

monofuncionalidade, não pelo cacoete urbanistico, mas pela dinâmica comercial, a exemplo,

as superquadras especializadas (elétricas). Então, o princípio por traz de tudo é a mistura de

usos, principalmente o de uso misto (comércio e residência). A representante da Sociedade

Civil, Janaina Domingos Vieira, pelo CCPPTM trouxe algumas considerações com relação

aos instrumentos urbanisticos em áreas existentes na LUOS, e que o grupo deve estudar a

possíbilídade de propor novas áreas para além daquelas previstas no PDOT, para o

desenvolvimento dos instrumentos, principalmente aos que se referem à capacidade de

infraestrutura, prevendo mudança de uso e gabaríto. Com relação à questão de geração de

emprego para novas áreas de centralidade, criar novos centros, descentralizar atividades,

precisa ficar bem claro como será feito em cada cidade, e sugere que também sejam usados os

instrumentos urbanísticos. E, por último, se neste novo estudo incluíram novas áreas nesta

LUOS. O Secretário Thiago de Andrade esclareceu que tem áreas que foram aprovadas,

escrituradas e já estão incluidas na LUOS. A política urbana é de recuperar e efetivar aquelas

áreas que já estão projetadas ou planejadas, no sentido de outros instrumentos que

modificaram esse desenho, mas que não foram implantadas nos centros urbanos. Para criação

de novas estratégias tem que ser no PDOT. Ao final da reunião, o representante da

Associação de Inquilinos e Moradores do Guará e Regiões Administrativas do Distrito

Federal - ASSIMG/DF pelo CONPLAN solicitou a apresentação da equipe técnica que /

coordenará os trabalhos desta Câmara Técnica. A la Reunião da Câmara Técnica da LU0S:S
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176 foi encerrada pelo Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação,

177 Thiago Teixeira de Andrade, que agradeceu a presença de todos.
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Coordenadora - SUGEST
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