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Veja o anexo: Arismar Pimenta 

 
Análise da SEGETH: 
 
Atendido. O §1° do Art. 8°, da versão apresentada para 3ª Audiência 
Pública, foi retirado do PLC; 
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Representa alguma instituição/órgão? Qual? 
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Assunto: 

i- ele ke  

Sugestão: 

Justificativa: 



• 

FALA CONSULTA LUOS 

Os assuntos tratados na ZEE — Zoneamento Ecológico-Econômico e LUOS — 
Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo são complexos, muito 
importantes e não fazem parte do dia a dia da população. 

A atual realidade do distrito federal é totalmente diferente daquela da época do 
planejamento e conseqüente implantação da Capital Federal. 

Assim, para podermos opinar, precisamos primeiramente nos inteirar de tais 
assuntos. 

Não houve divulgação na mídia da intenção do governo de tratar tais assuntos, 
para a população, ocupada com seus afazeres, procurar se inteirar, com o 
esclarecimento necessário, para entender e então opinar. 

Fiquei sabendo por um amigo, apesar de ler jornal e assistir o noticiário na 
televisão. 

Para o entendimento, não basta disponibilizar em SITE e promover 
apresentações, principalmente no caso da LUOS, em cima dos quadros anexos 
que não ficam legíveis para a platéia. 

A meu ver, seria necessário consolidar a ZEE, para aí começar a tratar da 
LUOS. 

No caso da Península Norte não é diferente, o conjunto hoje existente é 
conseqüência do que foi planejado lá no início e implantado ao longo do tempo 
segundo a evolução da normatização. 

Assim, é necessário tratar o conjunto da estrutura atual que compreende dentre 
outras variáveis, os terrenos escriturados e as áreas verdes contiguas, a ORLA 
e as áreas ainda não reguladas, ocupadas ou não. 

Isso se faz necessário considerando como já mencionado, que a atual 
realidade é totalmente diferente da época do planejamento e os fatores 
pertinentes a segurança e meio ambiente, dentre outros, precisam ser tratados 
em consonância com a situação atual. 

Além disso, como a Península está consolidada, com pouquíssimos lotes 
disponíveis, precisamos saber claramente sobre a normatização que será 
revogada, pois foi implantada ao longo desse tempo segundo essa legislação. 

Até onde consegui pesquisar, as definições contidas na LUOS não foram 
decorrentes de uma demanda da população. 

Recebi ligação telefônica na recente pesquisa da CODEPLAN que após ser 
perguntado sobre ser maior de 18 anos, e respondido minha idade a minha 
idade a pessoa falou que a pesquisa havia terminado e desligou. Como achei 

,/ 



que não tinha sentido, entrei em contato pelo telefone geral com vários 
servidores e depois de cerca de três a quatro dias recebi nova ligação e 
respondi o questionário. 

Comt morador que comprou o lote em 1977 e reside desde 1984, quero 
continuar em um bairro residencial..-2>cr/oJ, i/e 
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Análise da SEGETH: 
 
O PLC da LUOS em suas disposições transitórias, prevê a garantia dos usos 
e parâmetros das normas vigentes até a data da publicação da LUOS, 
desde que licenciados ou aprovados regularmente. 
 
 



 

Análise da SEGETH: 
 
A LUOS é um instrumento previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal 
(LODF), com a atribuição de complementar o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) e estabelecer as 
normas urbanísticas destinadas a regular as categorias de usos e atividades 
e os índices urbanísticos a que estarão sujeitas as edificações. 
A proposta da Lei está em consonância não apenas com as estratégias do 
PDOT, mas também com os estudos em elaboração no âmbito do 
Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE), em especial quanto às áreas para 
desenvolvimento de atividades econômicas e aos aspectos relativos à 
disponibilidade hídrica. 
A LUOS está sendo elaborada com a contribuição da população, por meio 
de processos participativos nas Audiências e Consultas Públicas Presenciais 
e virtuais, que foram divulgadas no Diário Oficial, em Jornais de Grande 
Circulação, em Redes Sociais e Sítios de internet. Além disso, todas as 
etapas, atualizações e materiais da proposta estão sendo disponibilizados 
no site da secretaria (www.segeth.df.gov.br) para maior entendimento e 
acompanhamento da população. 

Por fim, informamos que o §1° do Art. 8°, da versão apresentada 
para 3ª Audiência Pública, foi retirado do PLC. 

http://www.segeth.df.gov.br/


 
 

Continuação: Carlos 
 



 
 

Análise da SEGETH: 
 
Atendido. O §1° do Art. 8°, da versão apresentada para 3ª Audiência 
Pública, foi retirado do PLC; 



 
 

Continuação: Marcelo Augusto 
 



 
 

Análise da SEGETH: 
 
A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) se fundamenta na Lei Orgânica do 
Distrito Federal (LODF) e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal (PDOT). 
A LUOS é um instrumento previsto na LODF, com a atribuição de 
complementar o PDOT e estabelecer as normas urbanísticas destinadas a 
regular as categorias de usos e atividades e os índices urbanísticos a que 
estarão sujeitas as edificações. 
Áreas públicas urbanas, sejam elas áreas verdes, praças, sistema viário e 
outros tipos de espaços livres de uso público não fazem parte do escopo da 
LUOS. 
 
 
 



 
 

Análise da SEGETH: 
 
Os lotes existentes no canteiro central do Lago Norte que originalmente 
foram criados com o uso comercial, prestação de serviços e institucional, 
foram categorizados na LUOS com a UOS CSII 1, onde são permitidos, 
simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, 
institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial, estando em 
conformidade com a norma vigente.  
Quanto às áreas residenciais, o §1° do Art. 8°, da versão apresentada para 
3ª Audiência Pública, foi retirado do PLC; 
 

 








