
   

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
4Y Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Distrito Federal — LUOS — 2/10/2017 

ATA DA 45' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA — LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às nove horas do segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, no SCS, 

	

2 	Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da SEGETH, foi aberta a 4Y 

	

3 	Reunião da Câmara Técnica da Lei De Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS, 

4 pelo Secretário Adjunto de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Luiz 

5 Otavio Alves Rodrigues, contando com a presença da Subsecretária de Gestão Urbana - 

6 SUGEST, Cláudia Varizo Cavalcante, de membros representantes da Sociedade Civil do 

	

7 	Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito 

	

8 	Federal — CCPPTM/DF e do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, 

	

9 	bem como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana — SUGEST/SEGETH, 

	

10 	instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Complementar, que dispõe 

	

11 	sobre a LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue 

	

12 	transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Minuta do PLC: 

	

13 	1.3.1. Infrações e Penalidades 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou prontamente ao 

	

14 	Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves 

	

15 	Rodrigues deu por aberta a seção saudando a todos. Por inversão de pauta tratou do Subitem 

	

16 	1.3. Minuta do PLC 1.3.1. Infrações e Penalidades: Procedeu com a leitura do Titulo IV, 

	

17 	Capitulo Único, o qual refere-se às infrações e penalidades. O Representante João de 

18 Carvalho Accioly, SINDUSCON/DF, sugeriu que se fosse ponderada a possibilidade do 

	

19 	Art.75 e Art.76 especificarem sua abrangência para pessoa física e jurídica, e também para 

	

20 	agente público ou privado O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues elucidou que 

	

21 	o os artigos já deixam exposta a sua abrangência. A Representante Janine Malta Massuda, 

22 OAB/DF, questionou se houve no Art.82 a unificação das sanções referentes ao uso 

	

23 	residencial, ou se a AGEFIS realizou alguma proposta fazendo a separação. A Representante 

	

24 	Bruna Perez Pinheiro, AGEFIS, respondeu que nos casos onde o uso deve ser residencial, 

	

25 	mas há outra atividade, já existem outras legislações de atividades econômicas que servem 

	

26 	para penalizar, então, a LUOS só traz o que a legislação ainda não prever. A Representante 

	

27 	Tânia Battella de Siqueira, Sociedade Civil, questionou se a Lei 5.547 pode ser usada para a 

	

28 	questão do uso do solo. A Representante Bruna Perez Pinheiro elucidou que a Lei 5.547 é 
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29 	mais especifica em relação à penalidade, uma vez que oferta o rito para o licenciamento da 

30 atividade econômica, assim, mencionou que a aplicação da penalidade se dar pela não 

31 	apresentação da licença. Voltando à leitura dos artigos, trataram do Art.76 que define quem é 

32 	o infrator, após debate decidiram por retirar o parágrafo 3° e especificar no caput que o 

33 	ocupante também faz parte dessa mesma seara. O Representante João de Carvalho Accioly, 

34 	questionou se o parágrafo 3° do Art.87 está dando o rito do procedimento para penalização. 

35 	A Representante Bruna Perez Pinheiro explicou que o referido parágrafo não oferta o rito do 

36 procedimento, mas que tem a intenção de conceituar o que é infração continuada. O 

37 Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues passou à condução da reunião para o 

38 Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação — SEGETH, Thiago Teixeira de 

39 Andrade. Em relação à entrada da fiscalização, o Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

40 	repontou que notificação não implica qualquer sanção ou penalidade, mas que na reincidência 

41 tem a progressão do que aquilo acarreta O Representante João de Carvalho Accioly 

42 	questionou se é considerado infrator após decorrido o prazo de 30 dias uma vez que não está 

43 	bem caracterizado no texto. A Representante Bruna Perez Pinheiro esclareceu que a sanção 

44 é uma notificação dando um prazo para ele possa procurar a fiscalização. O Representante 

45 Francisco das Chagas Leitão, AGEFIS, complementou que todo contrato de locação tem 

46 uma cláusula de alteração de uso e que, se o locatário der outra destinação que não seja 

47 	meramente aquele que está lá, está sujeito a sanções. O Secretário Thiago Teixeira de 

48 	Andrade frisou que a questão não é regulada pela LUOS, mas que já possui completamente 

49 os procedimentos, dado que não é a LUOS que vai dizer como se acha o responsável pelo 

50 fato. O Representante Francisco das Chagas Leitão questionou se a recusa de acesso à 

51 	unidade, utilizando-se do princípio da inviolabilidade do lar, já descaracteriza a distorção de 

52 	uso. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que a redação do Art. 75 ficasse "As 

53 	infrações e penalidades disciplinadas por esta Lei Complementar deve observar o processo 

54 	administrativo definido em legislação específica ou, na falta desta, à aplicação subsidiária de 

55 	legislação correlata, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa". A sugestão foi! 

56 acatada pelos representantes. O Representante Antônio Batista de Morais, 

57 ASTRARSAMAJDF, repontou que o texto do Art.77 traz desentendimento em relação à 

58 	"entrada imediata". A Representante Janine Malta Massuda frisou que o artigo está criando 
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59 uma nova penalidade. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante esclareceu que 

60 	especificava o tipo de impedimento, dizendo que toda obra pode ser vistoriada, e para esse 

61 	fim o servidor deve ter imediato ingresso ao local, e também que já constava, mas que se 

62 	especificou como se essa sanção. uma vez que não estava especificado. Em relação ao 

63 Art.79, o Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues mencionou que o parágrafo 

64 	único é inócuo, podendo ser retirado. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante colocou 

65 	que o parágrafo reforça um papel que já é do cidadão, decide-se por manter a parágrafo. O 

66 	Diretor das UTP's Oeste e Sul da Sugest/Segeth, Márcio Brito Silva Ferreira, mencionou 

67 que aonde há lote criado como comércio local não pode ser transformado como habitação 

68 	unifamiliar, como no caso da Ceilândia. O Representante Eduardo Aroeira Almeida, 

69 	ADEMI/DF. questionou como ficou a questão do remembramento desses lotes, uma vez que. 

70 	antes o remembramento estava sendo permitido só nessa faixa do Setor Central e agora esta 

71 	ao longo de toda a avenida. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante elucidou que o 

72 remembramento de UOS diferentes é definido em mapa específico, mas que no caso da 

73 	Ceilândia. ao  longo de duas vias que envolvem os subcentros e o centro de Ceilândia, está se 

74 	admitindo remembramento com o lote confrontante de fundo. O Representante Francisco das 

75 	Chagas Leitão solicitou que a questão fosse tratada an outra reunião. O Secretário Adjunto 

76 	Luiz Otavio Alves Rodrigues procedeu com a leitura do Art.82. O Representante João de 

77 	Carvalho Accioly questionou se o caput do artigo possui sentido, dado que não existe o 

78 	dispositivo que limita número de unidades. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante 

79 	respondeu que tem previsto um lote RO-1 permitida a habitação, mas uma habitação somente. 

80 	sendo esta por unifamiliar ou multifamiliar. Mencionou que a lei mantêm no final todos os 

Si 	regramentos dos lotes que são de condomínio urbanístico. A Representante Janine Malta 

82 	Massuda solicitou que fosse retomada a análise do Art. 78, mencionou que o patamar da 

83 	multa está sendo colocado no mesmo valor para aquele que efetivamente está descumprindo. 

84 	sendo que aqui a previsão é diferente, uma vez que a pessoa criou o embaraço para o ingresso. 

85 	O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu que a lei está sugerindo 

86 	exatamente isso, pressupõe-se que ela está infringindo algum desses dois artigos, cabendo a 

87 	mesma multa, sendo melhor permitir que o agente faça vistoria no móvel do que negar a 

88 entrada O Representante João de Carvalho Accioly questionou quanto ao artigo tratar a 
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89 	multa como mensal como os anteriores. Foi esclarecido.  que no artigo que fala sobre infração 

90 é dito que a infração será considerada continuada quando os fatos que geraram a autuação 

	

91 	perdurarem por um período superior a 30 dias, após a lavratura do auto inicial da multa, 

92 também que a proposta das infrações é para desestimular a situação. O Representante 

93 Francisco das Chagas Leitão complementou que ao contrário de outras atividades, para 

	

94 	morar não precisa tirar alvará, não há outras sanções que o Governo possa fazer para impedir 

	

95 	aquela atividade como caçar alvará, como deixar de dar certidões. Em relação à questão das 

	

96 	multas, a Representante Janine Malta Massuda pediu que fosse retirada a questão da multa 

	

97 	ser mensal no Art. 83, para não haver discordância com o Art.82. A sugestão foi acatada pelo 

	

98 	grupo de trabalho. O Representante Paulo Roberto de Morais Muniz repontou preocupar-se 

99 que a questão não passe na Câmara Legislativa, uma vez que está confusa em seu 

100 entendimento no seu caráter arrecadatório. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves 

101 Rodrigues frisou que objetivo da lei é regularizar, que as multas vêm com esse objetivo, 

102 porque se não tem multa acaba ficando inócua, então, precisa ter a sanção respectiva. A 

	

103 	sanção está explicitando que na medida em que se entra com um processo regularização, ou a 

	

104 	tentativa de regularizar que a AGEFIS vai sobrestar até que ele regularize a situação. O 

105 Representante Antônio Batista de Morais questionou se existe regra de transição para os 

106 casos. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu que a regra de 

	

107 	transição será incorporada. Proferiu que existe a necessidade de rever o valor das multas, uma 

	

108 	vez que o valor está alto, podendo ser usado valores de referência em relação ao aluguel ou 

	

109 	em relação ao IPTU, que são valores conhecidos. Foi solicitado que a questão fosse levada à 

110 presidência da AGEFIS para melhor análise e formatação. A Representante Bruna Perez 

111 Pinheiro esclareceu que o valor de IPTU, usado de uma forma geral, dá dificuldade de 

	

112 	operacionalizar para fiscalização, uma vez que teria que levantar os valores de IPTU, sendo 

	

113 	melhor quando a multa está com valor fixo, e que em todas as legislações que a fiscalização 

114 tem feito são colocados valores fixos. O Secretario Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

	

115 	frisou que o interessado que vai aprovar um projeto, a rigor ele precisa ter conhecimento de 

	

116 	toda a legislação que diga respeito àquela aprovação. O Representante André Luiz Almeida 

	

117 	Pinto de Oliveira, ADEMFDF, informou que a questão da penalização mensal na LUOS foi 

118 debatida na associação e chegou-se ao consenso de que já existe uma lei para ODIR e 
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119 ONALT, então, mencionou que a associação não concorda com tal proposição. A 

120 	Representante Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que está sendo prevista a situação de 

121 	alteração de uso sem oficializar com o Estado, e que tal fato gera multa por não haver 

122 	licenciamento da atividade, e outra multa sobre incidência de ONALT por não ter recolhido a 

123 	alteração de uso. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que fique explicitado no 

124 Art.83 que as infrações que decorrem a alteração de uso ou de acréscimo de potencial 

125 	construtivo estão sujeitas à cobrança de ONALT, ODIR e Concessão de Direito Real de Uso, 

126 	sem prejuízo das sanções dispostas na legislação específica de cada instrumento. Passou-se à 

127 	análise do Art. 84 e Art. 85, informando que a questões levantadas na Câmara Técnica serão 

128 	analisadas pela AGEFIS. Em relação ao Art. 86, o Representante Francisco Chagas Leitão 

129 	informou que a multa pela ODIR e pela ONALT é possível pela não retirada do alvará de 

130 construção, e porque não tirou o alvará de funcionamento, uma vez que essa multa não 

131 	elimina as outras de ausência de alvará. A Representante Tânia Battella de Siqueira frisou 

132 	que os fatos gerados são diferentes. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

133 	repontou que o artigo pode ser retirado e ser escrito com a finalidade didática. Item 2. 

134 Assuntos Gerais: O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que o debate terá 

135 	continuidade na reunião seguinte e que serão apresentados os estudos solicitados à AGEFIS. 

136 	Item 3. Encerramento: Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi encerrada. 
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