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ATA DA 21' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA — LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minutos do décimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e 

2 dezessete, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edificio Sede da 

	

3 	SEGETH, foi aberta a 21' Reunião do Grupo de Trabalho — Lei de Uso e Ocupação do Solo 

	

4 	do Distrito Federal — LUOS, pela Subsecretária de Gestão Urbana da Secretaria de Estado de 

	

5 	Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Cláudia Varizo Cavalcante, contando com a 

6 presença da da Diretora de Planejamento, Normas e Procedimentos da Subsecretaria de 

	

7 	Planejamento Governamental da Segeth, Silvia Borges de Lázari e de membros representantes 

	

8 	da Sociedade Civil do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal — 

9 CONPLAN e do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e 

10 Metropolitano do Distrito Federal — CCPPTM/DF, bem como do Grupo de Trabalho da 

	

11 	Subsecretaria de Gestão Urbana — SUGEST/SEGETH, instituído com a finalidade de elaborar 

12 Minuta de Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença 

	

13 	encontra—se anexa ao final desta Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura 

	

14 	dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Continuidade dos trabalhos. 2. Assuntos Gerais. 3. 

	

15 	Encerramento. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante saudou a todos e deu início a 

	

16 	reunião informando sobre a proposta da LUOS enfatizando o texto que identifica e traz as 

17 definições da exigência de vagas de veículos e que constará no Projeto de Lei em duas 

	

18 	tabelas, a primeira com as exigências de vagas e a segunda estabelecerá o quadro do porte das 

19 edificações, juntamente com um mapa que estabelece critérios locacionais com relação à 

	

20 	exigência de vaga. A Diretora Silvia Borges de Lázari iniciou a apresentação do projeto 

	

21 	informando que foi realizado um estudo com referência de várias outras cidades, trazendo os 

22 corredores de ônibus, os transportes de alta e média capacidade para delinear onde há a 

	

23 	capacidade de diminuir o quantitativo de vagas, complementou que o objetivo do trabalho é 

	

24 	estabelecer a integração entre o quantitativo de vagas de veículo exigidas e a promoção de 

	

25 	mobilidade urbana e sustentável, como também, desestimular o uso desnecessário e excessivo 

	

26 	do automóvel e, promover o uso do transporte coletivo e dos modos não motorizados. A 

	

27 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que a intenção deste trabalho é reduzir 
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28 	os efeitos negativos do uso excessivo do automóvel e o custo que isso representa, não apenas 

29 	ambientalmente, como também o custo para a população, sendo o estacionamento um viés 

30 importante nessa abordagem. Explicou ainda, que qualquer política nesse aspecto não 

31 	funciona se for feita exclusivamente através de incentivos e melhoria dos outros Meios de 

32 transporte. Necessariamente tem que haver uma política de desestímulo e de criação de 

33 	obstáculos de usos do transporte individual. A Diretora Silvia Borges de Lázari informou 

34 	que a proposta da SUPLAN vai de encontro às políticas de vanguarda e mobilidade, onde 

35 	algumas cidades estabelecem números mínimos e máximos conjuntamente, enquanto outras 

36 	baniram o mínimo ou não estabelecem nenhum requisito quantitativo. Apresentou referências 

37 	internacionais de quantitativos máximos e mínimos de vagas que funcionam em cidade pelo 

38 	mundo. Informou que na proposta apresentada possuem as características edilícias dos lotes e 

39 empreendimentos, uso e atividade, como também o contexto urbano e locacional, como 

40 	acessibilidade. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante explicou que não se pretende 

41 	abolir a exigência de vagas, e sim, passar a pondera-la a partir do critério da acessibilidade 

42 	que, atualmente, não existe dentro do PDL e dentro do Código foi estabelecida a exigência de , 
43 	vagas por área construída e por atividade, o fator locacional não era considerado para essas 

44 questões das exigências. A Diretora Silvia Borges de Lázari expôs que trabalharam com 

45 	duas áreas, sendo uma de alta acessibilidade e a outra de baixa acessibilidade sendo que a de 

46 	alta acessibilidade contém o trem, metrô, VLT, BRT e os corredores de ônibus, e a área de 

47 influência fica com uma determinada exigência de número de vagas, e a área de baixa 

48 	acessibilidade seriam as áreas de rodovias, fora da mancha urbana humana, as que teriam 

49 	grandes empreendimentos e que precisariam de mais vagas para atender, pois estando fora da 

50 	faixa da acessibilidade teria um pouco mais de exigência. Considerando, portanto, na alta 

51 	sensibilidade os lotes que estejam dentro da circunferência de raio de 400 metros centradas 

52 	das estações ou terminais, desde que estejam inteiramente contidas na circunferência de raio 

53 	de 600 metros e dos eixos de transportes os lotes que estejam entre linhas paralelas distantes 

54 100 metros dos eixos de transportes BRT, VLP ou corredor de ônibus, desde que, 

55 	inteiramente contidos ao limite de 200 metros paralelos desse eixo. A baixa acessibilidade, as 

56 rodovias e lotes de maior porte que estejam entre linhas paralelas distantes 250 metros 

medidas paralelos aos eixos das rodovias federais e distritais, devendo os lotes estarem, '- 

2 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
2P Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo 
do Distrito Federal — LUOS, realizada no dia 19 de maio de 2017. 

58 contidos ou apresentarem contiguidade ao limite. O Conselheiro Francisco das Chagas 

59 	Leitão, Agência de Fiscalização do Distrito Federal — AGEFIS, questionou sobre a forma 

60 	como as áreas de alta sensibilidade das estações estavam apresentadas no mapa, pois estavam 

61 	aplicadas de forma muito indiscriminada, usou o exemplo da RA Estrutural, que tem zero 

62 transporte coletivo e não pode ser considerada apenas nas estações, já que não existem, 

63 	reforçou que não está correspondendo a realidade a classificação aplicada. A senhora Camila 

64 Lammers, D1PLAN/SUGEST/SEGETH, esclareceu que as obras que não estão 

65 	implementadas não têm validade, a política só valerá a partir do momento em que elas forem 

66 	executadas. O Conselheiro João Gilberto de Carvalho Accioly, Sinduscom/DF, questionou 

67 o porquê de marcar eixos de baixa acessibilidade, uma vez que, marcando os de alta 

68 	acessibilidade e os critérios de alta e média, o restante é de baixa. A Subsecretária Cláudia 

69 	Varizo Cavalcante respondeu que depois de marcado o que é alta e baixa acessibilidade, o 

70 restante é média. O Conselheiro André Luiz Almeida Pinto de Oliveira, Associação de 

71 	Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal — ADEMI/DF, questionou o porquê de 

72 	não haver a previsão de expansão do metrô para as cidades de Sobradinho e Planaltina e se 

73 seriam construídas mais estações de metrô na cidade de Ceilândia e Samambaia. A 

74 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que tais indicações no mapa são apenas 

75 	intenções de implantação para o transporte coletivo de média e alta capacidade no Distrito 

76 	Federal. O Conselheiro André Luiz Almeida Pinto de Oliveira informou ser de posição 

77 	contrária a questão do desestímulo a criação de vagas, uma vez que, a vaga não é uma causa e 

78 	sim uma consequência, e a solução seria um transporte público de qualidade e questionou 

79 sobre a questão de as vagas contarem no potencial construtivo. A Subsecretária Cláudia 

80 Varizo Cavalcante respondeu negando, explicou que são critérios distintos, por exemplo, 

81 	estar em subsolo ou vagas ofertadas fora de subsolo. O Conselheiro José Antônio Bueno 

82 	Magalhães Junior, Sinduscon/DF destacou que tais medidas são uma tentativa de impor uma 

83 	realidade que não existe e sugeriu que perto das estações de metrô deveria haver mais vagas. 

84 	A senhora Camila Lammers respondeu que é preciso haver uma gestão de estacionamento 

85 	público e que é necessário que a política de mobilidade tenha os dois tipos de eixo, os que 

86 	estimulam as pessoas através de melhorias no transporte coletivo, construção de ciclovias e 

87 	ciclofaixas, entre outros, juntamente com políticas que desestimulam. O Conselheiro André 
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88 	Luiz Almeida Pinto de Oliveira respondeu que há concordância que seja feito o desestímulo, 

	

89 	desde que, haja um transporte coletivo eficiente, a discordância é em relação à penalização. O 

	

90 	Conselheiro José Antônio Bueno Magalhães Junior complementou que impor um número 

91 máximo é perigoso. O Conselheiro Rafael Stucchi da Silva, Secretaria de Estado de 

	

92 	Mobilidade do DF — SEMOB, expressou que há diversos estudos que mostram que as vagas 

	

93 	são uma causa e não uma consequência. A senhora Heloisa Azevedo, SUPLAN/COPLAN 

	

94 	expressou que o estudo foi feito com um olhar sobre toda a cidade, incluindo a poluição, 

	

95 	problemas de congestionamento, entre outros, e pediu para que o setor empresarial fizesse um 

96 levantamento sobre os dados que estão sendo apontados para que possa ser feita uma 

• 97 contrapartida em conjunto com a Secretaria de Saúde, de Mobilidade, DETRAN e demais 

98 órgãos, para compor uma política que seja benéfica para ambos. O Conselheiro Mateus 

	

99 	Leandro de Oliveira, FecomércioíDF, sugeriu que fossem debatidos prazos e formas para 

100 que tais mudanças ocorram, salientou que a LUOS tem um grande desafio de regular o 

	

101 	território que tem características específicas que variam de uma região para outra, também 

	

102 	expôs preocupação quanto à limitação de vagas. A Conselheira Adriana Marques Seixas, 

	

103 	Secretaria de Estado das Cidades do DF — SECID, destacou que o Governo está implantando 

	

104 	os estacionamentos rotativos e que há probabilidade de que até o final do semestre tenha um 

j.05 edital de Procedimento de Manifestação de Interesse — PMI, para que as empresas possam 

106 apresentar propostas para todo o Distrito Federal. A Subsecretária Cláudia Varizo 

107 Cavalcante reforçou a ideia de que são várias políticas juntas, e que, cabe a SEGETH 

108 trabalhar nesses parâmetros dentro do lote, e que, integra com a atual revisão da LUOS. 

109 Informou que também foram feitos estudos e comparativos para definir na tabela uma 

110 quantidade razoável de vagas por área construída e por atividade exigidas. O Conselheiro 

	

111 	Rogério Markiewicz, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal — CAU/DF, 

	

112 	questionou o fato de não citar a questão de veículos de emissão zero, elétricos, pois o Código 

	

113 	de Edificações já contempla um artigo sobre o assunto, alertando para ter um espaço na 

	

114 	LUOS sobre a mobilidade elétrica na quantidade de vagas obrigatórias. O Conselheiro João 

	

115 	Gilberto de Carvalho Accioly, Sinduscom, destacou que o maior problema é a distorção de 

	

116 	uso no sentido de se obrigar a colocar vaga onde não existe demanda, e os estacionamentos ou 

	

117 	parte deles distorcem o uso, passando a ser usado como área comercial ou .:área residencial, 
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118 	tendo um incremento populacional não previsto, ou o contrário, quando não se tem oferta de 

119 	vaga, e cria-se outro tipo de transtorno no espaço lindeiro. O Conselheiro Mateus Leandro 

120 de Oliveira destacou a preocupação com as diversas possibilidades de interpretação do 

121 	documento, criando uma segurança jurídica com fórmulas e conceitos precisos, sugeriu que 

122 	fossem feitas reuniões internas com técnicos da CAP para que eles possam fazer eventuais 

123 considerações sobre dúvidas. O Conselheiro André Luiz Almeida Pinto de Oliveira 

124 questionou sobre a questão de altura, que não obteve retomo na última reunião. A 

125 Subsecretaria Cláudia Varizo Cavalcante informou que em um prazo de quatro dias de 

126 	debate não é possível ter consenso, explicou que todo o estudo que vem sendo feito está 

127 pautado em critérios, e que, a elaboração da LUOS consiste em um estudo urbanístico, 

128 	definindo parâmetros de uso a partir de critérios com o estabelecimento de categorização, 

129 juntamente com o estabelecimento de parâmetros que integrariam a LUO. Sobre a altura, 

130 	informou que foi levado para a equipe e que estão revendo as tabelas e as possibilidades ou 

131 	não em função de caixa de via, de uso admitido, de potencial construtivo, entre outros. O 

132 	Conselheiro André Luiz Almeida Pinto de Oliveira pediu para que fosse esclarecido como 

133 	se chegou aos critérios de densidade. A Subsecretaria Cláudia Varizo Cavalcante explicou 

134 	que os critérios já haviam sido expostos, sendo ele coeficiente, relação de coeficiente com 

135 altura buscando uma relação que permitisse a flexibilidade, relembrou que foi trazido na 

136 	reunião anterior que a flexibilização que foi conferida pudesse ser um pouco mais dilatada, e 

137 assumiram uma relação entre coeficiente e altura, estabelecendo entre 25 e 30%. O 

138 	Conselheiro João Gilberto de Carvalho Accioly solicitou que na próxima reunião fosse feita 

139 	uma apresentação com simulações para reabrir novamente esse debate sobre os critérios. A 

140 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que iria verificar a possibilidade de 

141 	agendamento dessa reunião para a próxima sexta-feira. O Conselheiro Rogério Markiewicz 

142 	sugeriu que pudesse ser reunido um grupo de estudo para que o trabalho interno pudesse ser 

143 	apreciado, devido à falta de agenda. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou 

144 	que será feita uma tentativa de encontrar tempo para essa reunião, e que, entrariam em contato 

145 	com os demais membros. O Conselheiro Mateus Leandro de Oliveira questionou quanto ao 

146 	texto da Lei, visto que, na última audiência ainda era parcial, e se já seria possível discutir o 

147 texto na integra e, em que momento isso ocorreria. A Subsecretária Cláudia Varizo 

0-k- 
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148 	Cavalcante informou que para a próxima reunião o texto tem que estar completo, comunicou 

149 	que para ser trazido para os demais membros foi feita uma discussão interna, e que, os textos 

150 	que ainda não entraram são; ODIR, ONALT, transição, remembramento, concessões e 

151 	parcelamento. Informou que aldata da próxima reunião será comunicada a todos os membros, 

152 	confirmando em seguida que a reunião ocorrerá na próxima segunda-feira, à tarde, sendo 

153 	exclusiva para questões especificas. 3. Assuntos Gerais. Não houve assuntos nesse item. Item 

154 	4. Encerramento. Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi encerrada. 

((Fiei° C/Ce 
CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária 
SUGEST/SEGETH 

SILVLyBORGES DE LALARI 
Diretora 

DIPLAN/SUPLAN/SEGETH 
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