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A proposta do Art. 91 do PLC da LUOS 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 	comprovada mente 	instalados 	e 	licenciados 
anteriormente, que se encontram instalados e em funcionamento contínuo 
no mesmo endereço, pelo prazo mínimo de 1 ano anterior a 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. 



ASSOCIAÇÃO PARK WAY RESIDENCIAL 
SMPW QUADRA 25 CONJUNTO Cl LOTE 2 CASA B-CEP 71.745.501 

PARKWAYRESIDENCIAL@YAHOO.COM.BR  

Oficio PWR 137/2017 	 Brasília, 14 de julho de 2017 

Exmo. Senhor Secretário Thiago de Andrade 

SEGETH 

Senhor Secretário 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Distrito Federal atravessa uma crise 

hídrica sem precedentes, que exige sejam tomadas medidas rigorosas para garantir 
níveis mínimos para manutenção do abastecimento de água da população. Em janeiro de 
2017, inclusive, o governador decretou situação de emergência e restrições ao uso de 

agua no Distrito Federal. 

2. Tal situação pode ser explicada pela forma de ocupação desordenada do Distrito 
Federal. Brasília foi projetada para abrigar 500 mil habitantes. Hoje, este número se 
aproxima dos três milhões, e cresce a uma taxa superior a 2% ao ano, acima da média 

nacional. 

3. Para cada novo habitante no DF, temos que captar 160 litros de água por dia a 

mais. Isso totaliza uma demanda crescente de 8 milhões litros de água por dia, para 

abastecer os novos contingentes populacionais. A Organização das Nações Unidas 
(ONU) recomenda o consumo 110 litros/habitante/dia. 

4. Com relação ao padrão de consumo, temos uma realidade bastante desigual. 

Regiões de maior poder aquisitivo consomem 437 litros por habitante/dia. É o caso do 
Lago Sul. No Riacho Fundo 2 e Itapoã, o consumo é de 125 e 121 litros por 

habitante/dia, respectivamente. 



5. Dentre as 41 unidades hidrográficas do DF, em 17 a demanda já se equipara à 
oferta, segundo dados elaborados para o Zoneamento Ecológico Econômico ZEE-DF. 
No Descoberto, onde a situação é mais grave, todas as três unidades hidrográficas já 
chegaram ao limite outorgável. 

6. A capacidade do solo de absorver a água e depois essa água brotar nas nascentes 
durante o período da seca é uma exigência para viabilizar o abastecimento público, os 
processos produtivos e a manutenção de toda a vida. Esse processo natural da 
permeabilidade do solo, entretanto, tem sido alterado pelo crescimento 
desordenado da cidade, catalisado pela indústria da giilagem de terras, que 
impermeabiliza solos em áreas de recarga de aquífero, soterra nascentes, polui o 
Lençol freático e desmata o Cerrado. A retirada da vegetação nativa para a 
produção agrícola frequentemente ocasiona o empobrecimento do solo, o 
o:arreamento de sedimentos para dentro dos mananciais e a contaminação das 
águas com agrotóxicos. 

7. A implantação de novos setores habitacionais pelo próprio governo em áreas 
ambientalmente sensíveis, sem respeitar os limites dos recursos hídricos efetivamente 
disponíveis para abastecimento e lançamento de esgotos, pautada pela atuação de uma 
companhia imobiliária pública que, por sua natureza jurídica e atribuições, visa o lucro 
com a venda de lotes e resiste em incorporar conceitos de sustentabilidade a seus 
projetos, foi fator que contribuiu para o aceleramento do processo de perda hídrica. 

8. Para garantir a segurança hídrica do DF, contudo, é essencial buscar não apenas 
obras estruturantes para aumentar a oferta de água, mas também corrigir os severos 
impactos causados à infra estrutura e ao ecossistema da região, pelos erros recorrentes 
que pautaram e ainda pautam a ocupação do solo do DF, caracterizada, como foi dito 
acima, por desordenamento, parcelamentos irregulares para fins urbanos, 
desmatamento, impermeabilização excessiva do solo e intensa perfuração de poços 
clandestinos. . 

9. Inusitadamente, o mesmo governo que em janeiro deste ano decretou situação de 
emergência e restrições ao uso de agua no Distrito Federal, age agora, como se a crise 
hídrica não existisse, dando andamento à LUOS e ao PPCUB com suas propostas de 
adensamentos, alterações do uso do solo, e vastas áreas para expansão urbana, como se 
nossos sistemas de infraestrutura urbana fossem capazes de suportar tais demandas.  

10. Se já não temos agua para a atual demanda instalada no DF, entendemos 
que, no mínimo, há de se suspender toda e qualquer intervenção no território que 
requeira mais desse sistema já saturado, tanto de abastecimento de água potável 
como o de coleta e tratamento de esgotos, o de drenagem pluvial, de energia 
elétrica e do sistema viário. 

11. Assim, apoiamos a recomendação do Ministério Publico da União que no 
artigo numero 39 do relatório denominado Contribuições para o Enfrentamento 
da Crise Hídrica no Distrito Federal determina que o GDF aguarde a aprovação 



do Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE antes de dar seguimento aos trabalhos 
da LUOS, uma vez que o ZEE dará as diretrizes que deverão nortear a aprovação 
do PDOT, da LUOS, do PPCUB e da Lei de Permeabilidade do Solo. O ZEE é um 
instrumento de planejamento territorial que tem precedência sobre os demais 
dada à sua incumbência de orientar a ocupação do território de acordo com sua 
capacidade de suporte, cujos limites, se desrespeitados levam à situação criticas de 
insustentabilidade, como comprova a atual crise hídrica que aflige o DF. 

Respeitosamente, 

("eam,  Elbei PO 02a ChAjj 

Flavia Ribeiro da Luz 

Associação Park Way Residencial 



A is uns °  Rsuvutu ticu.c, un,3  9 v ? 

kN-Ltr.\1 • C.Lp~ -)).)"cçàivk-sut) 

sungtfrxeA iabt tC, Vt tt9-,•Á Ugi O 95kk40 

eiDSUCRACICV) QQOt34 em-) 1\rno,ns,v3~ 
C' ar  9  g c\k-eres 	4.1  \JD'-'10 

GOVERNO DO 1:1157R1TO FEDERAL 

Análise da SEGETH: 

A demanda não é objeto da LUOS. As áreas de preservação são definidas e 
garantidas pelo PDOT e serão regulamentadas em normas específicas. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gesta° da Carrilado e Hadtaçao da 
Dinflo Cedera' - SEGETII 

Audiência Pública - Lei de Uso a Ocupação do Solo 

Veja o anexo: Luiz Carlos 

Análise da SEGETH: 

Atendido. O §1.° do Art. 8°, da versão apresentada para 32 Audiência Pública, 
foi retirado do PLC. 
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Manifestação por escrito da 3@. Audiência Pública a ser realizada no dia 15/07/2017 às 9h no 
Auditório da Unidade Acadêmica— UAC da Universidade de Brasília Campus UN8 Ceilândia 

Nome: Magda Barros/Lu-  I 2_ 	Nr2152,5 1-1-Aru t\Fdd 	Arages fa'first-fe) 

RG: 808.800 	12-e3- I 6 R- g 51 
E-mail:  mapda@cygnicom.br 	L5€ CvC,-h-11- 
Moradora do Park Way 

Assunto: Questiona mento sobre o Artigo 101 proposto no Projeto de Lei Complementar 
LUOS 

Sugestão: 

Prezados responsáveis pela elaboração da LUOS. Venho por meio deste questionar a proposta 
que está sendo apresentada com relação à regularização de estabelecimentos comerciais 
instalados IRREGULARMENTE nos lotes residenciais do Park Way. Essas atividades estão 
operando de forma totalmente irregular. Nunca poderiam ser regularizadas, pois é injusto com 
os outros cidadãos que vivem dentro das normas. Para exemplificar o que afirmo, apresento 
uma suposição: 

Na quadra x no conjunto y moram a Maria no lote 1,0 João no lote 2. Ambos são donos de 
escolas. A Maria aluga um prédio no Guará onde funciona sua escolinha. O João preferiu 
instalar sua escola no próprio terreno onde mora. Os dois trabalham arduamente para pagar 
suas contas, seus empregados e garantir o sustento de suas famílias. Porém a Maria paga 
aluguel e o João não. Agora vem o Governo propor a regularização da atividade do João. Vai 
conseguir sua licença, vai conseguir a valorização de seu lote da noite para o dia, pois agora 
será um lote comercial (lote comercial tem maior valor do que lote residencial) e vai receber 
uma anistia do Governo frente à sua atitude irregular. E a Maria, que respeitou o ordenamento 
jurídico, ficará prejudicada, pois terá que continuar a pagar aluguel pelo resto de sua vida, uma 
vez que a norma 

Valorização do valor do imóvel comercial 

Portanto, o Governo está beneficiando os cidadãos que insistem em não obedecer ás normas 
frente àqueles que a respeitam. Que exemplo que está dando para a população??? 

Justificativa: 

O Estado tem o dever de educar o cidadão. Ele não pode ficar inoperante frente à prática do 
ilícito, muito menos aceitá-lo. Está sendo proposta a regularização de várias atividades 
instaladas fora do ordenamento jurídico atual. Dessa forma, não estaria o Estado incentivando 
e perpetuando a prática do ilícito? Atualmente se pretende legalizar atividades instaladas até 
2013. No futuro, não teríamos que legalizar outras tantas mais? 



Análise da SEGETH: 
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A proposta do Art. 91 do PLC da LUOS 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 a 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. 

Veja o anexo: Associação dos Moradores Empresários_Park Way 



Park Way, 05 de julho de 2017 

AC: SEGETH - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

Ao Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade, 

Nós da AMEproPW (Associação dos Moradores Empresários e Profissionais do Park 

Way), fundada em 15 de setembro de 1999, devidamente registrada no CNP' n.° 10.479.470/0001-

33, por empresários dos mais variados segmentos comerciais (Eventos; Educação; Esportes; 

Entretenimento/Lazen etc) sediados na Região Administrativa do Park Way viemos inicialmente, 

através deste documento, reiterar os nossos agradecimentos à sensibilidade à causa que temos 

requerido e demonstrado suma importância para o segmento e setor produtivo do DF, com a 

elaboração do Art. 101 no Projeto de Lei Complementar que subsidiará a LUOS, agradecimentos estes 

que tecemos na última Consulta Pública na figura da Subsecretária Sm. Cláudia Varizo Cavalcante. 

É sabido que desde 2009 com a revogada geral de todos os alvarás precários as 

empresas de nossa associação, bem como aproximadamente 12000 estabelecimentos comerciais em 

distribuídos na maioria das RA's do DF ficaram desamparados sem suas licenças de funcionamento, 

apesar de estarem cumprindo diariamente com as suas obrigações fiscais, trabalhistas e de zelo pela 

segurança de seus clientes, bem como pela comunidade que as acolhera ao longo de todos estes anos 

de atividades comerciais. 

Posteriormente, em 2012 iniciamos a nossa luta com as Conferências das Cidades 

que emergiu com uma luz no fim do túnel à época chamada Compensação Urbanística que de uma 

maneira ou 011112 nos favorecia para nova consecução de nossas licenças de funcionamento. A seguir, 

com o novo Governo se retomaram os trabalhos e ora nos fora apresentada nova solução com a figura 

do Art 101 para termos nova tranquilidade no desempenho de nossas atividades em um momento 

delicado que todo o setor económico tem passado em nosso País. Ou seja, com esta possibilidade, 

teremos um "pesadelo-  todos os dias a menos para que possamos nos dedicar mais e mais na geração 

de renda e empregos em nossas empresas. 

O instrumento do Art 101 por si só já vem revestido de uma série de balizadores 

importantíssimos para o desenvolvimento de atividades comerciais em áreas residenciais sempre 

em consonância com a paz e tranquilidade da comunidade vizinha que sempre nos acolhera. Dessa 

maneira, a fiscalização competente poderá operar com mais afinco e rigidez coibindo aventureiros 

que desrespeitem as premissas do dispositivo. 

AMEproPW SMPW Quadra 05 Conjunto 11 lote 01 Park Way/DF CEP 71735-51.1 
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No entanto, a titulo colaborativo, se nos permitem, tecemos algumas ponderações 

abaixo destacadas no próprio artigo, com a finalidade de aperfeiçoá-lo à realidade tática que vivemos. 

Quaisquer outros esclareci mentos que se façam necessários estamos à disposição para reuniões e/ou 

debates debruçados no mesmo. 

Senão vejamos: 

"Art. 101. É permitida a autorização de funcionamento de atividade económica em lotes da 

UOS RE 1 e 2, para estabelecimento comprovadamente Instalado, na data de publicação desta Lei 

Complementar, e que atenda aos seguintes critérios: 

I 	as atividades estejam previstas nas UOS RO 1 e 2 e CSII 1; 

III atividade econômica licenciada no respectivo endereço, de forma regular, entre o período de 

Sugestão de Redação- 

III 	exercida no_respecthologradouros que tenha sido anuida_pelos 

dzinhos:  
Obs: isso pois, cremos que a Lei tenha por intenção contemplar todas as atividades exercidas 

até a publicação da mesma, mesmo as que não tenham possuído alvarás precários uma vez 

que temos empresas aqui também estabelecidas desde 2009, além das mais antigas, ou seja, 

após a revogação de todos estes alvarás perfazendo ora mais de 8 anos de funcionamento sem 

gerar quaisquer incomodidades a comunidade. Afinal, neste intervalo de tempo não havia 

legislação que amparasse a desenvoltura destas atividades que pela demanda reprimida se 

alojaram e hoje estão incorporadas na região. De outra sorte, estaremos fadados a fechar as 

portas de diversas empresas legitimas em um período que diariamente vemos empresas 

regulares fecharem suas portas pela crise que atravessamos 

VI 	tenha tido anuência dos vizmhos nos temos da legislação vigente à épor 

Obs: Aqui cremos ser necessário explicitar quais seriam. Peia legislação passada, eram os 

limitrofes dado o fato que na região em que nós particularmente nos encontramos, os lotes 
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são consideravelmente grandes o que por si só afasta geograficamente os demais vizinhos de 

cada lote que possua atividade comercial instalada. 

VIII- realize consulta à vizinhança moradora da área; 

Sugestão de Redacão- 

V111- realize consulta à vizinhanca residente da área. considerando os lotes confrontantes 

e/ou os lotes SitiRthano mesmo conjunto- 

Obs: Aqui novamente pela particularidade da área e pela distância que os lotes possuem um 

dos outros, entendemos que a autorização expressa dever-se-á dar pelos vizinhos 

confrontantes somente, pois estes que estão sim em contato com tais atividades. Os mais 

longínquos sequer têm acesso aos desdobramentos que estas atividades possam 

desemprenhar sempre no interior de seus lotes. Caso diferente observa-se na RA do Lago Sul 

onde praticamente um conjunto é do tamanho de um lote de 20.000m2 do Park Way. 

§ 39  No ato do requerimento da autorização de funcionamento, de que trata o caput, deve ser 

protocolada declaração de que o imóvel é utilizado para desenvolvimento de atividade econômica e 

que opta pela a [ignota de IPTU para imóvel comercial; 

Sugestão de Redação- 

32  No ato do requerimento da autorização de funcionamento. de que trata o capuL deve ser 

puttorsdada 	 declaração de que o imóvel é utilizado para desenvolvimento de atividade 

econômica e iwe opta pela almuota de IPTIJ para imóvel comercial aliquota esta que será 

ralculada,proporcionalmen te à área utilizada pelo comércio no interior do lote  

Obs: Isso pois, temos que levar em consideração que nestes mesmos imóveis existem as casas 

de seus proprietários e caseiros, ou seja, o imóvel somente em parte é utilizado 

comercialmente. De outra sorte, a se considerar toda a área de um lote de 20.000m2 do Park 

Way, por exemplo, teremos valores de IPTU estratosféricos que poderão por si só 

comprometer a saúde financeira destas empresas. 

Cordialmente, 

2ágia Otteuedini 
Presidente da AMEproPW 
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