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Análise da SEGETH: 
 
A proposta da LUOS, bem como as informações e dados relacionados estão 
disponíveis para conhecimento da população no site: 
http://www.segeth.df.gov.br/preservacao-e-planejamento-urbano/lei-
complementar-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-df.html 
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Análise da SEGETH: 
 
Na proposta a ser submetida à 4ª Consulta Pública e à 3ª Audiência 
Pública, nas UOS RE, de uso residencial exclusivo, podem ser licenciadas 
atividades de arte, ofício e profissão quando exercidas pelo próprio 
morador, no âmbito de sua residência, como profissional autônomo ou 
MEI. As atividades estão sujeitas ao controle de vizinhança que pode, a 
qualquer tempo, solicitar a cassação do licenciamento em caso de 
incômodo ou impacto. 
 



 
 

Análise da SEGETH: 
 
 
Na proposta a ser submetida à 4ª Consulta Pública e à 3ª Audiência 
Pública, nas UOS RE, de uso residencial exclusivo, podem ser licenciadas 
atividades de arte, ofício e profissão quando exercidas pelo próprio 
morador, no âmbito de sua residência, como profissional autônomo ou 
MEI. As atividades estão sujeitas ao controle de vizinhança que pode, a 
qualquer tempo, solicitar a cassação do licenciamento em caso de 
incômodo ou impacto. 
 



 

Análise da SEGETH: 
 
 
Na proposta a ser submetida à 4ª Consulta Pública e à 3ª Audiência 
Pública, nas UOS RE, de uso residencial exclusivo, podem ser licenciadas 
atividades de arte, ofício e profissão quando exercidas pelo próprio 
morador, no âmbito de sua residência, como profissional autônomo ou 
MEI. As atividades estão sujeitas ao controle de vizinhança que pode, a 
qualquer tempo, solicitar a cassação do licenciamento em caso de 
incômodo ou impacto. 
 



 
 
 
 

Análise da SEGETH: 
 
 
Na proposta a ser submetida à 4ª Consulta Pública e à 3ª Audiência 
Pública, nas UOS RE, de uso residencial exclusivo, podem ser licenciadas 
atividades de arte, ofício e profissão quando exercidas pelo próprio 
morador, no âmbito de sua residência, como profissional autônomo ou 
MEI. As atividades estão sujeitas ao controle de vizinhança que pode, a 
qualquer tempo, solicitar a cassação do licenciamento em caso de 
incômodo ou impacto. 
. 



 

Análise da SEGETH: 
 
Na proposta a ser submetida à 4ª Consulta Pública e à 3ª Audiência 
Pública, nas UOS RE, de uso residencial exclusivo, podem ser licenciadas 
atividades de arte, ofício e profissão quando exercidas pelo próprio 
morador, no âmbito de sua residência, como profissional autônomo ou 
MEI. As atividades estão sujeitas ao controle de vizinhança que pode, a 
qualquer tempo, solicitar a cassação do licenciamento em caso de 
incômodo ou impacto. 
 

 

 

 



 
Veja o Anexo- Josivan. 

Análise da SEGETH: 
 
Resposta: Quanto ao aumento do potencial construtivo de “2,25” para 
“4,00”, informamos que os coeficientes foram estabelecidos em função do 
PDOT, CFA_B = 2,25 e CFA_M=3,00, sendo inviável o atendimento à 
solicitação. Ressaltamos que houve um aumento na taxa de ocupação e 
altura máxima do lote em questão, em comparação à norma original. As 
demais demandas não são objeto da LUOS. 
 



 
Veja o Anexo-Lisane. 

Análise da SEGETH: 
 
 
Na proposta a ser submetida à 4ª Consulta Pública e à 3ª Audiência 
Pública, nas UOS RE, de uso residencial exclusivo, podem ser licenciadas 
atividades de arte, ofício e profissão quando exercidas pelo próprio 
morador, no âmbito de sua residência, como profissional autônomo ou 
MEI. As atividades estão sujeitas ao controle de vizinhança que pode, a 
qualquer tempo, solicitar a cassação do licenciamento em caso de 
incômodo ou impacto. 
 

 

 


