PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº XXX, DE XX DE XXXXXX DE 2017

Cria a Zona Especial de Interesse Social –
ZEIS, denominada Pôr do Sol.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, faço saber que a Câmara
Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica criada a Zona Especial de Interesse Social – ZEIS denominada Pôr
do Sol, localizada na Região Administrativa de Ceilândia – RA-IX, nos termos do
Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, para fins de
provisão habitacional.
§ 1° A área da ZEIS Pôr do Sol é definida pela poligonal, memorial descritivo e
quadro de caminhamento de perímetro da área indicados junto ao Anexo Único
desta Lei Complementar.
§ 2° A ZEIS para provisão habitacional de interesse social, observa os termos do
§ 3°, do art. 43, da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e da Lei nº
3.877, de 26 de junho de 2006.
Art.2º A ZEIS para provimento habitacional fundamenta-se nos seguintes
princípios:
I - Articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de
saneamento básico e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e
com as iniciativas públicas e privadas, voltadas à integração social e à geração
de emprego e renda;
II - ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda,
assegurados o nível adequado de habitabilidade, provimento de serviços
públicos e a melhoria das condições de sustentabilidade ambiental, urbanística
e social;
III - prioridade para permanência das populações na área ocupada e para o
provimento de novas habitações de interesse social;
IV - prioridade à implantação de novas moradias próximas aos centros de
emprego; e
V - participação dos interessados nos processos de regularização e de
provimento habitacional.
Art.3° Na ZEIS de provisão habitacional de interesse social Pôr do Sol, a
distribuição de moradias deve priorizar o atendimento a famílias com rendimento
equivalente a até três salários mínimos, observadas as características do déficit
habitacional do Distrito Federal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, xx de xxxx de 2017.
128º da República e 56º de Brasília
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