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ATA DA 44" REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA - LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às nove horas do vigésimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, no 

2 SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edifício Sede da SEGETH, foi 

	

3 	aberta a 44' Reunião da Câmara Técnica — Lei De Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - 

	

4 	LUOS, pelo Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de 

	

5 	Andrade, contando com a presença da Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Varizo 

	

6 	Cavalcante, de membros representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de Preservação e 

	

7 	Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal — CCPPTM/OF e do Conselho de 

	

8 	Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, bem como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria 

	

9 	de Gestão Urbana — SUGEST/SEGETH, instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de 

	

10 	Lei Complementar, que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao final 

	

11 	desta Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. 

	

12 	Informes; 1.3. Apreciação e Aprovação das Atas da 3P, 32' Reunião, realizadas nos dias 

	

13 	17/08 e 23/08/2017, respectivamente; 1.4. Minuta final para relatório ao Conplan. 2. Assuntos 

	

14 	Gerais. 3. Encerramento. Passou ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O 

	

15 	Secretario Thiago Teixeira de Andrade deu início à reunião saudando a todos. Prosseguiu ao 

	

16 	Subitem 1.2. Informes: informou que foi publicada a audiência pública do ZEE — Zoneamento 

	

17 	Feológico-Econômico para o dia 28 de outubro, com um mês de antecedência, em um sábado, 

	

18 	para dar a possibilidade de todos participarem com mais tranquilidade, no auditório do 

	

19 	CREMDF. Seguiu ao Subitem 1.3. Apreciação e Aprovacão das Atas da 31, 3T Reunião  

20 realizadas nos dias 17/08 e 23/08/2017: Sendo aprovadas sem ressalvas. Passou 

	

21 	imediatamente ao Subitem 1.4. Minuta final para relatório ao Conplan: A Representante 

	

22 	Tânia Battella de Siqueira, Sociedade Civil, registrou que o texto que será trabalhado em 

	

23 	reunião e que está disponível no site é o texto da semana anterior, e não o que foi trazido na 

24 reunião passada com os ajustes. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que 

	

25 	usam a Câmara Técnica como instância de revisão, e que não é possível publicitar todos os 

	

26 	textos, pois há discussões ainda em aberto. O Representante Rogério Markiewicz, CAUTDF, 

	

.27 	registrou que na 36° reunião houve a discussão sobre vagas para canos elétricos, e que, o 

	

28 	texto ainda não foi atualizado. Ressaltou que se trata da mesma proposta que está no Decreto 
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29 	de Transitoriedade do Código. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que farão 

	

30 	o acréscimo. O Representante Eduardo Aroeira Almeida, ADEMI/DF, questionou sobre a 

	

31 	situação das tabelas de quadro de parâmetros. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante, 

	

32 	respondeu positivamente, porém, ainda não estão vinculadas ao mapa e que o Geoportal ainda 

33 não está atualizado. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade complementou que na 

34 conclusão da Câmara Técnica irão atualizar o Geoportal, com o aviso de que se trata da 

	

35 	conclusão e do Projeto de Lei que irá ao CONPLAN. O Representante André Luiz Almeida 

	

36 	Pinto de Oliveira, ADEMI/DF, relembrou que na penúltima reunião questionaram o mapa de 

37 Samambaia, que no centro urbano estava diminuindo os coeficientes, e estava próximo ao 

38 metrô, indagou se foi alterado. O Diretor das UTP's Oeste e Sul da Sugest/Segeth, Márcio 

	

39 	Brito Silva Ferreira, respondeu que analisaram as normas, e que é chamado NGB 51/2001, 

	

40 	porém, se trata de uma PUR, mas que está valendo. Acrescentou que foi feita a revisão dentro 

	

41 	da metodologia e está correto. Completou que foi pela frequência dos lotes existentes e que a 

42 maioria tem o potencial 3. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira 

43 explanou que observaram no mapa que a maioria dos lotes da área tem o potencial 4. O 

	

44 	Diretor Márcio Brito Silva Ferreira explicou que a categoria é apenas para lotes de centro 

	

45 	urbano, que tem lotes da mesma dimensão com potenciais 4 e potenciais 3, e a grande maioria 

46 é potencial 3. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que os materiais para 

	

47 	averiguação estavam disponíveis e que o fariam depois da discussão sobre a Minuta de Lei. 

	

48 	Com análise e discussão da Minuta de Lei, conforme a ordem cronológica dos acontecimentos 

	

49 	a seguir: Informou que já havia sido objeto de debate em Audiência Pública a inclusão do 

	

50 	Inciso V no Art. 10. Explicou que há um problema grave na prática com a ideia de atividades 

51 complementares, tanto por problemas de entendimentos internos, como por tentativa de 

	

52 	interpretações por parte dos interessados. Questionou como um analista para a aprovação de 

	

53 	projeto após o licenciamento da atividade terá segurança para licenciar uma residência dentro 

	

54 	do campus universitário, enfatizou que se trata de campus universitário em geral. O 

	

55 	Representante João de Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, quanto à questão do uso reforçou 

56 que na lei todos reconhecem o avanço, porém, quando há alguma demanda específica de 

57 	perda de uso que não tem relação com universidade, em que há uma série de situações que 

58 está sendo classificada como institucional sem uma explicação clara. O Secretário Thiago 
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59 	Teixeira de Andrade explanou que os erros podem ser corrigidos, pois há um dispositivo que 

60 mostra claramente o ~kis operandi e dá o rito da correção, ressaltou que não é rito 

61 	discricionário do Poder Público, é um rito que passa por instâncias de verificação da 

62 	Sociedade Civil. O Representante Francisco das Chagas Leitão, Agefis, externou dúvida em 

63 relação à concessão de. Habite-se para atividades complementares. Complementou que a 

64 dificuldade é o alvará de funcionamento, que ao retirar o documento apenas da atividade 

65 	complementar, sem que a atividade principal esteja instalada possivelmente, irá gerar 

66 	reclamações. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que é vincular o Habite-se 

67 ao funcionamento à atividade, sendo um critério para evitar a burla. Relembrou uma 

68 discussão que tinha sido um pleito em um debate interno de também caracterizar como 

69 Unidade Especial - UE, os equipamentos de tratamento de resíduos sólidos, pois não há 

70 	condição de estabelecer parâmetros para tais casos. A Subsecretária Cláudia Varizo 

71 	Cavalcante relembrou que fizeram um pequeno acréscimo quando se fala do critério de cota 

72 	de soleira: cota altimétrica média do lote resultante dos somatórios de cotas altimétricas dos 

73 	vértices ou pontos notáveis. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que fossem 

74 	usados os termos centrais elétricas e unidades de tratamento e destinação de resíduos sólidos. 

75 A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou com transbordo, triagem e 

76 	tratamento, para poder colocar todas as etapas do processo, até a destinação final. A 

77 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante salientou que a maior parte das Áreas de 

78 Transbordo e Triagem de Resíduos - AATTRS atualmente identificadas estão em zonas 

79 rurais, porém, devido a muitas áreas de expansão urbana deve haver a previsão dessa 

80 	possibilidade em razão dos projetos que serão aprovados. Houve o questionamento sobre a 

81 situação dos lotes que foram doados pela SPU no Riacho Fundo 1, de frente a QN1, para 

82 cooperativas de reciclagem. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que 

83 	posteriormente iriam abrir o mapa, para que indicasse onde está, e verificar a sua existência 

84 na base, pois se ele não foi criado não está na LUOS. Deu seguimento à discussão da 

85 ONALT, onde apresentariam uma alternativa ao problema. O Subsecretário de Política e 

86 Planejamento Urbano da Segeth, Vicente Correia Lima Neto, que supervisiona os 

87 	instrumentos, traria uma proposta para alteração do parágrafo primeiro e remissão ao anexo 

88 	que ajuda ao pleito que foi feito. Destacou que se trata da norma original, e que estão 
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89 clareando quais são as atividades que há uma semelhança urbanística grande e que não 

	

90 	precisam de avaliação, e depois procedem de ONALT, portanto, se elas se enquadrarem em 

91 um certo comparativo deixa claro qual é o escopo de análise da ONALT. Passou a 

92 verificação do Art. 67: "Alteração ou extensão de grupo, classe ou subclasses dentro da 

93 atividade prevista na norma original, não configura alteração ou extensão dos usos ou 

	

94 	atividades para aplicação da ONALT". Destacou que as exceções eram as do inciso Il do 

	

95 	parágrafo segundo, que já foi debatido e permanece, colocando a proposta de redação de que 

	

96 	o parágrafo primeiro também tenha dois incisos em que colocam que a extensão que estava no 

	

97 	parágrafo primeiro continua, e que respeitada o agrupamento de atividades dentro da tabela, 

98 que virará um anexo da lei, que tampouco cobre essa ONALT. O Secretário Adjunto da 

	

99 	Segeth, Luiz Otavio Alves Rodrigues, complementou que a ideia é restringir a necessidade 

	

100 	de avaliação de alterações para efeitos de cobrança de ONALT, portanto, a intenção é agrupar 

	

101 	algumas atividades para que em determinado grupo de atividades não se faça a avaliação. O 

	

102 	Representante Mateus Leandro de Oliveira: ecomércio/DF, ponderou que a preocupação 

	

103 	maior é ter segurança e clareza no comando que a lei está dispondo, questionou qual seria o 

104 melhor procedimento para isso. A Diretora de Normas Urbanas e Informações da 

	

105 	Subsecretaria de Gestão Urbana da Segeth, Tatianne da S. Paz Souza respondeu que se a 

	

106 	atividade pretendida está dentro da atividade maior não cabe a aplicação de ONALT, e para 

	

107 	simplificar a forma de operacionalizar irão fazer treinamento, ensinar usar a norma e fazer os 

	

108 	procedimentos. O Representante Francisco das Chagas Leitão relembrou sua sugestão feita 

109 no início das discussões da Câmara Técnica, que fizessem algumas tabelas de conversão, 

	

110 	mesmo que não fossem vinculadas a LUOS, poderia ser um dispositivo infra legislativo ou 

	

111 	uma instrução normativa. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade reforçou que para evitar 

	

112 	imbróglios vão criar a tabela em que as determinadas atividades estarão agrupadas. O 

113 Representante Paulo Roberto de Morais Muniz, ADEMI/DF, destacou a preocupação 

114 quanto os casos em que a atividade está escrita de forma especifica. O Secretário Thiago 

115 Teixeira de Andrade explanou que será respondido, e frisou que existem algumas UOS 

116 sobre as quais não incidem ONALT, portanto, é preciso entender o mecanismo inteiro de 

117 cobrança na ONALT, na LUOS. O Representante Ipaminona Rodrigues da Silva, 

	

118 	ASSINC/DF, questionou se está contemplado no processo a questão do crescimento de food 
4 
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119 	trucks pela cidade, e que por essa razão a movimentação nos quiosques está diminuindo. O 

	

120 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que o Governo fez uma Lei de Food Truck já 

	

121 	sancionada e que funciona regularmente. Bem como os quiosques, porém não estão na LUOS. pois 

	

122 	esta trata apenas de lote. Quanto ao questionamento do Representante Mateus Leandro de 

123 Oliveira respondeu que pode não caber ONALT, mas tem avaliação. A Subsecretária 

	

124 	Cláudia Variz° Cavalcante complementou quanto ao caso de mudança de uso industrial. se  

	

125 	estiver no CSIInd, que é justamente onde há a variação de usos industriais na tabela, também 

	

126 	não será cobrado para atividade industrial. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

	

127 	acrescentou que o uso original no caso é o uso industrial, portanto, obrigatoriamente a área 

128 que dispor no seu uso original para o uso comercial pagaria uma ONALT proporcional a 

	

129 	atividade comercial que está sendo feita, vinculada a sua atividade industrial. Após debate, em 

130 resumo, o Secretário Thiago Teixeira de Andrade explanou que onde testamente não tem 

	

131 	avaliação ou nenhuma consideração sobre ONALT, nas exceções do 67, ou seja, qualquer 

	

132 	ROI, R02. CSIII. CSIIR I, CSIIRNO, quando não for residencial, localizada nas UOS, 

	

133 	sempre haverá pagamento, e se o uso original for residencial, e estiver se expandido para 

134 CSIL não haverá pagamento. As localizadas nas UOS que não são contempladas nos 

	

135 	primeiros casos, e de fato forem uma extensão de atividade ou grupo. subclasse e classe para 

	

136 	educação, atenção a saúde humana c patrimônio cultural, no CSIInd. CSIIndR, as atividades 

	

137 	industriais nunca são cobradas ONALT. já as atividades comerciais, se a norma não previr. 

138 haverá a cobrança. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira sugeriu que 

	

139 	lotes já fossem vendidos com o uso atual, c os que forem comprados a partir da LUOS não 

	

140 	terão que pagar uma ONALT depois, para evitar a verificação da norma vigente em 97. O 

	

141 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que não é preciso, pois consta do site, e 

	

142 	que a sugestão é inviável, pois a ONALT é baseada cm aprovação de projeto c licenciamento. 

143 que a ONALT não é um valor absoluto, é preciso ter a sua aprovação de área. O 

	

144 	Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira sugeriu a criação de um parágrafo 

	

145 	dispondo que os lotes vendidos a partir da data da entrada em vigor da lei não incidem 

	

146 	ONALT se forem mantidos a destinação que está na LUOS. A Representante Tânia Battella 

	

147 	de Siqueira resumiu que existem determinadas condições, situações c localidades em que há 

	

148 	interesse público de se promover o desenvolvimento, e nessas circunstâncias, portanto o 

("5-U 
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149 	Governo está dispensando a cobrança da ONALT. E se a Terracap ao estabelecer o valor do 

150 	imóvel para fins de licitação, inclui no valor o potencial do imóvel, bem como as 

151 	possibilidades que seriam opcionais. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade disse que a 

152 	colocação feita pelo setor construtivo é que se avalie no pior cenário possível, ou seja, de 

153 	maior mais valia, e que nessa venda seja repassado o que é devido a ONALT ao Fundurb na 

154 venda. O Representante Giulliano Magalhães Penatti, Terracap, explanou que não sabe 

155 	como esse caso seria operacionalizado, complementou que é uma proposta que tem que ser 

156 	analisada, porém, juridicamente não sabe como seria viabilizado ou se haveria possibilidade. 

157 Quanto à avaliação, explicou que é sempre feita pelo maior potencial construtivo e pelo 

158 melhor uso. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade concordou que na Lei Específica 

159 	seria melhor, com a possibilidade de um gatilho, que pode ser captada a ONALT no momento 

160 	da venda, conforme regulamentação específica, e que seria inviável na LUOS pelo conflito de 

161 leis. A Diretora Tatianne da S. Paz Souza complementou que houve uma preocupação 

162 grande em colocar na LUOS apenas o que é escopo da LUOS, portanto, no PDOT está 

163 especificado que da outorga na LUOS é dizer onde se aplica o instrumento. A questão de 

164 	procedimento de cobrança não é objeto de LUOS, porém, que não descarta a possibilidade de 

165 	se discutir o assunto e verificar a sua possibilidade. O Secretário Thiago Teixeira de 

166 	Andrade sugeriu explicitar que o valor da licitação vem com o valor da outorga, e o valor da 

167 outorga é parcelado conforme a norma, havendo dois boletos. O Representante Eduardo 

168 	Aroeira Almeida reforçou que almejam a transparência, pois não entendem completamente o 

169 modo em que a Terracap licita os terrenos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

170 	acrescentou que seria necessário modificar a legislação específica, pois precisaria ficar 

171 	gravado na matrícula do imóvel. Acrescentou que não viu resistência do pleno de estudarem e 

172 	encaminhar o assunto ao jurídico para ser analisado. Passou a leitura dos parágrafos: § 1°: 

173 	Não se configura alteração, ou extensão dos usos, ou atividades para aplicação da ONALT 

174 	das seguintes situações. I - em que a autorização de que trata o caput implicar mudanças de 

175 	grupo, classe ou subclasse em uma mesma atividade. II - em que autorização de que trata o 

176 	caput resultar em mudança entre as atividades agregadas em conjuntos vinculados ao mesmo 

177 uso nos termos do Anexo X. § 3°: Quando o arranjo resultante dos usos ou atividades 

178 	configurarem a edificação caracterizada como shopping center, ou centro comercial é devida 



Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 

SEGETH 
44' Reunião do Grupo de Trabalho — Lei De Uso e Ocupação do Solo do Distrito 

Federal — LUOS — 28.09.17 

179 a ONALT. O Representante João de Carvalho Accioly questionou se caberia algum 

180 	dispositivo no sentido do planejador urbano, nos casos que incidir a ONALT na mudança de 

181 	atividade, fizer uma avaliação e identificar a sua não existência, simplesmente não cobrar, ou 

182 mesmo dentro de uma linha de planejamento urbano faze uma diferenciar. O Secretário 

183 Thiago Teixeira de Andrade explanou que não há possibilidade, pois não pode ser 

184 discricionário do avaliador ou de um planejador urbano dizer em que casos é benéfico. A 

185 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que todas as situações que o 

186 	planejamento identificou que não deve haver cobrança já estão todas relacionadas e 

187 	referenciadas no território, que são as do RO 1, RO 2, CSIIR. O Secretário Thiago Teixeira 

188 de Andrade deu prosseguimento, já vencidos os artigos 67 e 68. A Representante Tânia 

189 	Battella de Siqueira informou que ratificaram a solicitação, que foi entregue por escrito, em 

190 	relação à necessidade do quadro comparativo, e que a Secretaria diz que seria impossível ser 

191 	colocado. A Representante Janine Malta Massuda, OAB/DF, complementou que o pedido 

192 	da Representante Tânia Battella de Siqueira seriam duas tabelas, contendo o que constava 

193 	antes na norma e o que foi modificado, fazendo um quadro com o comparativo do que existia 

194 	de previsão, ou de exceção, ou de permanência para o que seria modificado após a LUOS, 

195 	questionou se outro pleito seria traduzir o que já existia para o que pode ser entendido. A 

196 	Representante Tânia Battella de Siqueira respondeu negativamente, explicou que seria uma 

197 	tabela objetiva que foi esclarecida, especificamente para a aplicação da ONALT, a outra seria 

198 	para o cidadão comum, com o que é que está vigendo para determinado setor, que desse uma 

199 	noção mais generalizada do que vai acontecer na sua localidade. Externou a dúvida, de que a 

200 Lei Orgânica não é inconstitucional, porém, foram extintos os instrumentos denominados 

201 	planos diretores locais, e no lugar deles foram colocados outros dois instrumentos 

202 	complementares que não são planos diretores constitucionais, que não tem o procedimento, 

203 	conteúdo e nem hierarquia constitucional, são complementares ao plano diretor, portanto, são 

204 	instrumentos que não tem a mesma categoria do plano diretor. O Secretário Thiago Teixeira 

205 	de Andrade informou que irá pedir um parecer da PGDF sobre o questionamento. Quanto a 

206 	CDRU (Concessão Real de Uso) informou que também foi vencido, sem nenhuma alteração. 

207 	O Representante Antônio Batista de Moraes, ASTRARSAMA/DF, questionou se na questão 

208 	do recurso da 01)112 e ONALT estar destinado apenas ao Fundurb, se há espaço para também 
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209 contemplar o FUNDHIS. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que tem 

210 dúvidas, em razão do instrumento, algo que já foi debatido. Ressaltou que pode ficar 

211 	registrado para fazer a discussão da questão. Complementou que irá consultar e encaminhar 

212 	ao jurídico, questionando se havia alguma discordância de que tenha um percentual destinado 

213 	a essa outorga ao FUNDDIS, acrescentando que a Secretaria não discordada O Representante 

214 	Antônio Batista de Moraes Sugeriu dez por cento da ODIR e dez por cento da ONALT. A 

215 	Representante Tânia Battella de Siqueira enfatizou que o percentual deve ser resultado de 

216 	um estudo que tenha fundamentação. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade informou que 

217 	será analisado. A questão da CDRU foi vencida, seguindo ao próximo item. O Representante 

218 Rogério Markiewicz, CAU, questionou quanto aos assuntos da 755 que haviam sido 

219 discutidos, porém não constavam da Lei. O Representante João de Carvalho Accioly 

220 	acrescentou que tinha sugerido na última reunião para adotar a 755 integralmente, e apenas 

221 um ou dois seriam revistos, seriam ajustados. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

222 	explanou que todos os constantes na lei já têm alguma implicação na 755. O Representante 

223 	João de Carvalho Accioly acrescentou que em edificações existentes, se é projeção no lote 

224 	com cem por cento de ocupação, não precisa ser apenas para escada de emergência, algo que 

225 a 755 já permite. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade deu continuidade, passou a 

226 	Leitura do CAPITULO III, Da Concessão de Direito Real de Uso. O Representante Rogério 

227 Markiewicz destacou que parte da redação continua em dúvida, que é liberada a torre de 

228 	circulação vertical no subsolo, porém, não em nível de solo, nem espaço aéreo, o que segundo 

229 	ele não faz sentido. Quando a falta de instalação técnica, em que a torre de circulação vertical 

230 só é permitida em subsolo, não há permissão em nível de solo, nem em espaço aéreo. A 

231 	Diretora Tatianne da S. Paz Souza acrescentou que pode ser escrito, porém, na 755 dispõe 

232 	apenas no nível do solo, e é o dispositivo da Concessão. O Representante Rogério 

233 	Markiewicz explanou que no espaço aéreo está escrito que há permissão à torre de circulação 

234 vertical. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que a torre de circulação 

235 	vertical, em nível de solo, subsolo e espaço aéreo são permitidas. Sugeriu que poderia 

236 transformar o nível do solo para um parágrafo único, dizendo que são permitidas as 

237 	instalações técnicas no nível do solo, e colocar outro parágrafo constando que a escada de 

238 	emergência, torre de circulação vertical, instalação e torre de circulação vertical, são 
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239 permitidas no nível do subsolo, do solo em espaço aéreo como um parágrafo. A Diretora 

240 	Tatianne da S. Paz Souza explicou que uma questão que coaduna com o princípio que está 

241 	sendo estabelecido é limitar a vaga dentro do próprio lote, que é a concessão de garagem, e 

242 	que não é onerosa, portanto, se há uma ocupação de área pública ela é não onerosa. O 

243 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade discordou, e colocou que sempre foi onerosa, só não 

244 	em caso de projeção. Acrescentou que a melhor a solução é a do Secretário Adjunto Luiz 

245 	Otavio Alves Rodrigues: "garagem vinculada a edificação, desde que, o somatório da área 

246 do lote ou projeção e da área concedida seja limitada ao máximo". Esclareceu que o 

247 	somatório da área do lote ou projeção e a área concedida seja limitada ao atendimento da área 

248 	máxima de vagas. O Senhor João de Carvalho Accioly reforçou que a questão levantada e que 

249 	nas disposições transitórias que visa preservar durante um tempo os coeficientes de 

250 	aproveitamento. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade passou ao Art. 71: "É permitida a 

251 ocupação de área pública não onerosa para instalação de poço inglês, vinculado às 

252 	edificações de usos residencial, com atividade de habitação multi familiar e aos usos 

253 	comerciais, prestação de serviços, institucionais e industrial, em projeções ou em lotes 

254 	isolados com taxa de ocupação de I00%". "§ 1° A ocupação de que trata o caput deve ter 

255 	largura máxima de 1,00m, medidos a partir dos limites do lote ou da projeção". "§ 2° O 

256 	poço inglês deve ter a finalidade única de iluminação e ventilação do subsolo". Quanto à 

257 	tabela e mapa, o Representante Eduardo Aroeira Almeida dispôs que seria mais produtivo 

258 	alguma reunião específica para se debruçarem sobre elas. O Representante Antônio Batista 

259 	de Moraes corroborou com a sugestão. A Representante Janine Malta Massuda acrescentou 

260 	que há vários pontos a discutir, e que desconhece como se findou a questão das infrações e 

261 penalidades, e que a equipe da Agefis iria trazer algumas propostas. O Secretário Thiago 

262 	Teixeira de Andrade respondeu que houve uma reunião específica em que eles apresentaram 

263 	as propostas. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que o texto já 

264 	incorporou as contribuições encaminhadas pela Agefis. Sugeriu que o assunto das infrações 

265 	fosse retomado no dia seguinte, no mesmo horário, às 9h, para continuarem a análise do texto 

266 com a presença da equipe da Agefis. A Representante Janine Malta Massuda ponderou 

267 	sobre a resolução do Senhor Governador do DF, que alterou significativamente o artigo 7° 

268 que tratava de regiões RE, e que é objeto inclusive do Art. 90. Se posicionou que é uma 
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269 	discussão, independentemente da posição que foi colocada de uma decisão política, que vem 

270 contra o que tem sido debatido desde sempre pela Câmara Técnica. O Secretário Thiago 

271 	Teixeira de Andrade esclareceu que deixaram claro que foram várias manifestações, e que 

272 	estava sendo analisado, estava em discussão e que ia ser definido pelo Governador, já tinham 

273 	as alternativas elencada. Afirmou que a contradição nunca foi omitida, e que nunca foi dito 

274 	que a contradição estava simples e consensuada. Após discussão, sugeriu adiar o debate sobre 

275 o artigo até o dia seguinte. Passando ao próximo Art.: "É garantida a renovação do 

276 licenciamento de atividades econômicas cujo uso e atividades tenham se tornado não 

277 	permitidos". A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que quanto aos prazos, o 

278 	que foi acertado nas redações e na discussão é que seria maior de utilização de parâmetros 

279 	anteriormente definidos, que está definido no próximo artigo "A solicitação de licenciamento 

280 de edcação, protocolados até três anos. O interessado pode optar pela utilização do 

281 coeficiente de aproveitamento". O Representante João de Carvalho Accioly explanou que 

282 	foi feito o debate, e que acharam o prazo de 180 dias curto e que acreditam realmente que a 

283 	grande maioria das pessoas irá adotar a legislação nova integralmente, criando dificuldades no 

284 	processo de licenciamento. Propôs a junção do Inciso 1 com o II, portanto, processos novos e 

285 em trâmite 3 anos, e o de coeficiente de aproveitamento, que foi extremamente sensível, 

286 	queriam a validade eterna, sugeriu cinco anos para o que atualmente é três anos, que trata do 

287 coeficiente de aproveitamento. A Representante Maria José Feitosa de Andrade, 

288 ÚNICA/DF, acrescentou que os assuntos mais delicados tiveram reuniões para tratar 

289 	exclusivamente deles, sendo algo que foi extremamente debatido. O Representante Antônio 

290 	Carlos de Araújo Navarro, FIBRA/DF, concordou com o posicionamento do Representante 

291 	João de Carvalho Accioly, acrescentou que no setor industrial há projetos de indústria que 

292 irão passar por essas situações. O Representante Paulo Roberto de Morais Muniz 

293 	acrescentou que no atual momento econômico não há condição e nem segurança jurídica, que 

294 	não há interesse de fazer investimentos no Distrito Federal, e que é preciso reestabelecer essa 

295 situação, dando mais prazos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade abordou que o 

296 	problema é o desenvolvimento do projeto em todos os casos, sugeriu que fosse vinculado a 

297 	um determinado endereço, ou seja, o lote que foi comercializado pela Terracap, mencionou 

298 	que não houve processo de aprovação de projeto. A Servidora da Sugest/Segeth Maria Del 

o 
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299 	Consuelo Lemos, alertou que deveriam prestar atenção em qual é a finalidade da LUOS e os 

300 	seus benefícios, e que daqui a cinco anos terão que reavaliar, portanto, há tempo hábil para 

301 	fazê-lo. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira explanou que uma vez que 

302 	está sendo usada a data de protocolo, sem precisar colocar a opção e sem o retorno do projeto, 

303 	informou que quanto a questão da ODIR está tendo problemas, questionou a possibilidade de 

304 	colocar um dispositivo nas disposições transitórias dispondo que a pessoa pode fazer a opção 

305 	pela Lei da ODIR sem precisar aprovar projeto, e paga pelo máximo. O Representante João 

306 	de Carvalho Accioly corroborou que se conseguir essa mesma transitoriedade de dois anos 

307 como opção para ODIR possivelmente o problema será resolvido. O Secretário Thiago 

308 Teixeira de Andrade informou que irão verificar, pois a ODIR ela é paga e auferida no 

309 	momento do licenciamento com o informativo de aprovação de projeto. O Secretário Adjunto 

310 	Luiz Otavio Alves Rodrigues fez um adendo em relação ao que está sendo pactuado, ou seja, 

311 	dos dois anos de protocolo, que em sua opinião é bastante razoável, complementou que 

312 	poderiam chegar aos cinco anos, que teria que ser apresentado o projeto em até três anos, e 

313 	aprovar em até 3 anos, que automaticamente entra na LUOS. O Secretário Thiago Teixeira 

314 	de Andrade questionou se é consenso a questão de dar dois anos de prazo, e a condição de 

315 	"tem que apresentar um projeto em três anos". Com a resposta positiva, informou que fariam 

316 	a redação, e no dia seguinte seria apresentada, junto com os temas da ONALT e ODIR. A 

317 	Representante Tânia Battella de Siqueira registrou que não recebeu por e-mail a pauta e as 

318 	atas da reunião. 3. Assuntos Gerais. Não houve assuntos nesse item. Item 4. Encerramento. 

319 	Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi encenada pelo Secretário de Estado da 

320 	Secretaria de Gestão do Território e Habitação, Thiago Teixeira de Andrade, agradecendo a 

321 	presença de todos. 
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