
FICHAS DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARK WAY 

 

Análise da SEGETH: 
 
A proposta da LUOS está disponível 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 
Na elaboração da LUOS busca-se a sustentabilidade ambiental das áreas 
urbanas do Distrito Federal: com a possibilidade de maior diversidade de 
usos, permite-se a distribuição mais equilibrada de atividades econômicas 
no território e uma consequente diminuição de deslocamentos diários; são 
estabelecidas taxas de permeabilidade que visam manutenção de recarga 
de aquíferos e menor carga no sistema de drenagem pluvial. 

http://www.segeth.df.gov.br/preservacao-e-planejamento-urbano/lei-complementar-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-df.html
http://www.segeth.df.gov.br/preservacao-e-planejamento-urbano/lei-complementar-de-uso-e-ocupacao-do-solo-do-df.html


 

Análise da SEGETH: 
 
A demanda não é objeto da LUOS – a ser encaminhada à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
 



 

Continuação: Francisca Barbosa 



 

Análise da SEGETH: 
 
Fiscalização de área pública não é objeto da LUOS – a ser encaminhada à 
Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS), assunto de sua 
competência.  



 

Análise da SEGETH: 
 
A LUOS não permite adensamento no Park Way, a categoria definida para as áreas 
residenciais do Park Way é RE 2, onde é permitido exclusivamente o uso 
residencial unifamiliar ou multifamiliar em tipologia de casas, mantida a permissão 
de fracionamento no máximo em 8 unidades autônomas. 
Quanto ao uso, também é mantido o uso residencial, não sendo admitido de um 
modo geral o comércio, podem apenas 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 à autorização do 
condomínio. 
A proposta da LUOS permite excepcionalmente o funcionamento das  atividades 
econômicas licenciadas anteriormente, de forma regular, no período entre 1996 e 
2013, desde que obedecidos critérios específicos, a exemplo de: não ter tido seu 
licenciamento cassado individualmente, por decisão transitada em julgado; tenha 
tido anuência dos vizinhos nos termos das legislação vigente à época; esteja 
comprovadamente instalada, com funcionamento contínuo no endereço por, no 
mínimo, 5 anos; a edificação seja regular e não ocupe área pública; as atividades 
sejam apenas aquelas permitidas para as UOS RO1 e CSII 1 no Anexo I. A 
permissão não configura alteração de uso. 
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