
FICHAS DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA- LAGO SUL 

   
Veja o anexo: Associação dos Moradores_ Lago Sul 

 

Análise da SEGETH: 
Primeiramente, ressaltamos que a LUOS trata apenas de lotes e projeções 
já registrados em cartório e parcelamentos urbanos já consolidados, 
implantados e aprovados pelo Poder Público, portanto, a criação e/ou 
alteração de lotes (sejam eles institucionais ou destinados a qualquer outro 
uso) e áreas públicas urbanas (sejam elas áreas verdes, praças, sistema 
viário) não são objeto do escopo desta Lei. 
Esclarecemos também que o Art. 101 foi alterado e que na nova proposta, 
o Art. 91  do PLC é uma síntese do conflito dos interesses que foram objeto 
de debate e manifestações ao longo do processo participativo da LUOS, e 
traz as condições e critérios para a permanência de atividades econômicas 
nas UOS RE 1 e RE 2 de empreendimentos comprovadamente instalados e 
licenciados anteriormente, que se encontram instalados e em 
funcionamento contínuo no mesmo endereço, pelo prazo mínimo de 1 ano 
anterior à data de publicação da LUOS, com anuência da vizinhança. A Lei 
prevê ainda a possibilidade de cassação do licenciamento concedido caso 
seja comprovado impacto ou incômodo à vizinhança. 
Quanto às alturas, a LUOS estabelece, no Quadro de Parâmetros de 
Ocupação do Solo, as alturas máximas permitidas para todas as faixas de 
área e UOS da RA, incluindo edificações de uso não residencial. 

 



PREFEITURA COMUNITÁRIA 

Associação dos Moradoras 

Prezados Moradores (as) 

A Prefeitura Comunitária do Lago Sul— AMLS, informa que o Projeto de Lei denominado Lei de 
Uso e Ocupação do Solo — LUOS, apresentado pelo GDF, permite várias atividades que agridem 
o caráter, essencialmente, residencial do bairro, tais como: 

> Autoriza atividade comercial e empresarial nas residências; 
> Prevê autorização para o funcionamento de microempresas em mais de 300 

atividades profissionais diferentes como: fábricas de têxteis, calcados acessórios, 
produtos em couro, madeira, cerâmica, consultórios e escritórios; 

> Essas atividades terão o direito de contar com mais de 40 funcionários- 
> As novas residências poderão ter altura de até 12 metros e os novos prédios 

comerciais não terão altura definida, ou seja, não haverá padronização; 
> Serão criados inúmeros lotes institucionais em áreas verdes que podem ser 

vendidos para construção de colégios, faculdades, hospitais etc; 
> Segundo especialistas em urbanismo existe uma brecha para alterarem o uso das 

áreas verdes contíguas aos lotes residenciais; 
> No artigo 101, item 1, é permitida a autorização de permanência de funcionamento 

de atividade econômica em lotes da UOS RE 1 e RE 2 (residência), na data de 
publicação desta Lei, desde que as atividades estejam previstas nas UOS RO 1, RO 2 
e CSII 1_ Sabem o que significa CSII 1: comércio varejista - shopping; 

Na Consulta Pública presencial, realizada na Administração Regional, dia 26/06/17, a Prefeita 
Comunitária, destacou para as autoridades e moradores presentes que esta proposta, se for 
aprovada, comprometerá o caráter residencial, o trânsito e a segurança do bairro. 

A terceira audiência pública para tratar da LUOS será dia 15/07 (sábado), às 9:00 hs no 
auditório da Unidade Acadêmica — UAC da Universidade de Brasília Campus UNB — Ceilândia, 
AE, QNN 14, conjunto O, Ceilândia Sul  solicitamos aos moradores que compareçam para 
registrar nosso apoio à manutenção do caráter residencial do bairro. 

Informamos, ainda, que enviaremos um documento à Secretaria de Habitação (Segeth), 
solicitando à alteração dessa proposta e, que estamos criando uma comissão de moradores 
para tratar desse assunto. Quem tiver disponibilidade entre em contato via e-mail 

ou 99983 3653. Se a proposta não for alterada, 
convocaremos uma Assembléia Comunitária em agosto/2017. 

Contamos com o apoio de todos!!! Essa luta também é sua. 

Edlarnar Batista - Prefeita Comunitária 

Hora Rios 	- Vice-Prefeita 

e-mai Lassociacaomoradoreslagosul@gmailcom 	- 	fone: (61) 9983 3653 
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FICHAS DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA- LAGO SUL 

 
Veja o anexo: Conselho Comunitário do Lago Sul 

Análise da SEGETH: 
Inicialmente esclarecemos que a proposta da Lei de Uso e Ocupação do Solo 
(LUOS) 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. 
 
 

 



Conselho Comunitário do Lago Sul 
Considerações à LUOS — Audiência Pública dia 15/07/2017 

Para a Região Administrativa do Lago Sul 
Local: Auditório da UnB Campus Ceilândia —9 horas 

Ao Secretário da Segeth, Sr Thiago de Andrade 

c/c Ministério Público do DF e Territórios 
com registro no Sistema e-sic DF 

O Conselho Comunitário do Lago Sul, CCLS, vem por meio deste documento 

expressar os anseios, as preocupações e, as necessidades de seus moradores 

de forma que a LUOS reflita a participação ativa destas comunidades conforme 

prevê a LODF em seus artigos art. 312, inc. IV, art. 321, art. 165 inc. XIV e art. 

279, inc. XIX. 

Sendo um dos objetivos dessa etapa do processo da LUOS consolidar as 

informações anteriores, e esclarecer as últimas alterações no conjunto de 

documentos da regulamentação proposta, relacionamos a seguir, questões de 

extrema relevância para a análise tanto do processo de elaboração, como 

também da regulamentação proposta: 

1. Mais uma vez nos manifestamos de acordo com a orientação do MPDFT, 
expressa recentemente no procedimento administrativo de recomendações 
para a crise hídrica - PA no. 08190.046097/16-87, item 39, onde se 
esclarece que o planejamento sustentável de uso territorial para que seja 
efetivo, eficiente e economicamente viável, depende de se providenciar os 
instrumentos adequados na ordem adequada. E para tanto o Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE) deve ser concluído antes da LUOS, pois trata-
se de instrumento de base norteadora para a referida legislação. De outra 
forma, ocorrerão conflitos e desajustes nos usos territoriais, com prejuízos 
ambientais e custos fixos eternos para o Estado. Portanto, acreditamos que 
a LUOS deve aguardar o ZEE e os ajustes no PDOT. 

2. O artigo 113 da minuta da LUOS, inconstitucional em sua essência, por 
prever que um Decreto poderá vir a alterar os mapas publicados em uma 
Lei Complementar - LUOS, expõe claramente que é necessário primeiro a 
efetivação do ZEE. Não só as alterações dos mapas serão um dos grandes 



problemas, e de alto custo, de se caminhar com a LUOS antes do ZEE, mas 
todo o desajuste regulamentar das alterações dos mesmos. 

3 Diante da Lei 5.081 de 2013 do DF, que regulamenta as audiências 
públicas para o assunto em questão, em especial artigos 4° e artigo 6°, tem-
se que: até o presente momento não nos foram apresentados relatórios que 
motivem as alterações propostas na LUOS para introdução do conceito de 
uso misto em área residencial. Motivações sob a perspectiva da população 
que será diretamente afetada, que são os moradores, e os impactos que 
estas mudanças trarão para a qualidade de vida dos mesmos, em área 
residencial. Lembrando que o planejamento urbanístico visa o aumento da 
qualidade de vida da população. 

4. Infelizmente, a manifestação da Comunidade parece ser mais um falar para 
o nada. Pois não há retorno e, não se vê, na minuta proposta da LUOS, 
reflexos consistentes de todas as colocações até aqui realizadas, de forma 
a se resguardar a qualidade de vida de todos os cidadãos, os princípios da 
Constituição Federal e os princípios do estatuto das cidades. Sendo assim, 
todas as considerações desde a última reunião pública estão sendo 
formalizadas também pelo sistema e-sic DF, que visa transparência, 
publicidade e retorno em gestão democrática. 

5 Até o presente momento, apesar de várias solicitações formais, não nos foi 
disponibilizado, nem no sistema geoportal, qual o uso permitido atualmente 
(ou, qual a destinação de uso atual) para cada um dos lotes relacionados 
como INST e INST EP no mapa da Região Administrativa do Lago Sul. 
Dados essenciais para que os moradores opinem de forma embasada 
sobre a adequação da flexibilização ou não do uso para esses lotes 
registrados. 

6. Definições de Usos: cada uso deve ter seu conceito estabelecido, de forma 
clara e distinta, diferenciando-o claramente um do outro, de forma a deixar 
claro e transparente a sua aplicação na prática. Quando as definições e 
conceituações não são claras e objetivas, como é o caso do apresentado na 
minuta proposta para a LUOS, o regramento perde a confiabilidade e 
efetividade. Havendo muita subjetividade na interpretação, haverá muito 
conflito durante o uso, muita dificuldade de fiscalização, e alto risco de 
corrupção. Ou seja, a aplicação prática sustentada, será inviável. Vários 
exemplos: 

6.1.1. UOS RE se confunde com RO. 

6.1.2. Serviços dentro da tabela de Uso Institucional, página 6 da Tabela 
Parcial de Uso Institucional, fere o conceito de uso Institucional e 



desvirtua o bom planejamento urbanístico, tornando-se um 
potencial causador de conflitos; 

6.1.3. As UOS INST e INST EP estão genéricas e confusas. Na tabela 
INST tem códigos de serviços, o que distorce a definição da UOS. 
Não há limites e definição precisa do que é atividade complementar 
e principal, o que possibilitará a desordem e a descaracterização 
desse uso. 

6.1.4. Atividades 	Principal 	e 	Complementares 	permitidas 
simultaneamente: o que define atividade principal? Como se 
adequar a regra, qual o limite do que é complementar? Aquela que 
ocupa, por exemplo, no mínimo 90% do espaço? E as 
complementares aquelas que somadas não ultrapassem 10% do 
espaço? Deixar claro e definido é importante para garantir a 
aplicação prática correta, ou haverá risco de inversão no uso. 

6.1.5. Equipamento Urbano e Equipamento Comunitário com 
conceituação subjetiva: deve ficar claro o que significa e o que 
engloba cada um destes conceitos, individualmente. 

7. Diante das condições do regramento proposto que vem trazer a 
possibilidade de uso misto para as áreas residenciais observam-se critérios 
subjetivos e inviáveis de aplicação prática. Adicionalmente temos um 
contexto atual, tanto de incapacidade institucional, como de infraestrutura 
limitada, inadequada e insuficiente. Sendo assim, conclui-se que essa 
conjugação inviabiliza o uso sustentável, a convivência respeitosa e a 
imposição de qualquer controle e, por isso, o resultado será desordem e 
conflito com depredação ambiental e, ainda, altíssimo custo fixo tanto para 
os cidadãos como de gestão para o Estado. 

8 Mudanças de uso de alguns lotes residenciais para uso Institucional com 
possibilidade de ampliação de usos futuros e privilegiando determinados 
proprietários com pagamento por sua valorização individual, afronta o bom 
planejamento urbanístico que prevê modificações em prol de interesse 
público, e em prol do aumento de qualidade de vida, afronta o Estatuto das 
Cidades, permitindo atividades geradoras de tráfego de veículos e de 
pedestres, de ruídos e outros impactos. E a comunidade, e todos que 
adquiriram os lotes com intuito residencial, terão seus lotes desvalorizados 
frente ao aumento de incomodidade e perda de qualidade de vida. 



9. Entendemos que a infiltração artificial depende de projeto urbanístico e 
planejamento adequado, trata-se de obra de infraestrutura urbana. Muitos 
são os riscos de desestruturação de subsolo e danos aos vizinhos e a toda 
uma região por projetos feitos com foco individualista, inclusive o risco de 
contaminação de lençóis de freáticos. Os custos para moradores ou 
pequenos empreendedores é inviável. 

10.A compensação urbanística proposta é um convite para todo tipo de 
irregularidade e perda de controle do Estado para com as construções. Isso 
pode modificar o padrão urbanístico da cidade rapidamente já que quem 
construiu de forma irregular pode pagar e deixar a obra como bem entender 
(convite à ilegalidade) e o outro cidadão levantará o seu direito à isonomia. 
E o irregular regularizado se tornará novo padrão por isonomia de direito? 

11.A ferramenta de compensação ambiental não pode ser desvirtuada em seu 
uso, e se tornar uma arma corriqueira contra as áreas ambientais e na 
contramão do desenvolvimento sustentável. Sua essência busca atender 
casos específicos de interesse de toda coletividade e impõe 
acompanhamento rigoroso, portanto não cabe para atender interesses 
específicos de determinados cidadãos em detrimento da coletividade. 

12.0 artigo 112 da minuta da LUOS, vem revogar uma série de decretos, leis, 
memoriais. Nenhuma explicação ou quadro comparativo foi apresentado 
para os moradores com os devidos impactos, custos e benefícios dessas 
revogações. 

Concluímos, portanto, solicitando que se aguarde a elaboração do ZEE, e 

ajuste do PDOT e, após o que se faça uma revisão completa na proposição da 

LUOS, de forma que atenda aos princípios constitucionais, entre eles, o de 

qualidade de vida nas cidades em equilíbrio com o meio ambiente, direito de 

todos cidadãos. 

Aguardamos manifestação formal dessa Segeth, mediante o registro desse 

documento no sistema e-sic DF. 

) 
Consè1tiaCpmunitário do Lag ul — CCLS 

Presidente: Fernando Cabral 
e-mail: conselho.comunitário.lago.sul@gmail.com  


