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1 	e • . 	 • 

ATA DA 33' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO 

DO SOLO DO DISTBITO FEDERAL - LUOS 
• . 	. 

i 	 1 	 . 	I 	• • 
:. 	 . 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minuto do vigésimo terceiro dia' do mês de agosto do ano de dois , 
- 	• 	, 

	

2 	mil c dezessete, no SCS, Quadra 06, Blop A, 2° Andar, Salade Reuniões — Edifieio Sede da , 
f 	 i_ 

	

3 	SEGETH, foi aberta a 33° Reunião da Câmara Técnica — Lei De Uso e Ocupação do Solo do . 	 . 	. • . 

	

4 	Distrito Federal - LUOS, pela Subseer-etária de Gestão Urbana - SUGE‘ST, Cláudia Varizo - 

	

5 	Cavalcante, contando com a presença de membroirepresentantes da Sociedade-Civil do 

	

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

	

7 	Federal — CCPPTM/DF e do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito . 

	

8 	Federal - CONPLAN, bem como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana - 

	

9 	SUGEST/SEGETH, instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei 

	

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

	

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

	

12 	Informes; 1.3. Aprovação das Atas das'24°,,25" e 26° Reunião realizadas nos dias 06, 12 e 21 ' 

	

13 	de julho de 2017; 1.4. Continuidade da discussão - Projeto de Lei Compleinentar da Lei de 

	

14 	Uso e Ocupação do Solo — LUOS (a partir do art. 103) 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. 

	

15 	Passou ao Item I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: A Subsecretária Cláudia 
t 	. 	 _ 	 5 

	

16 	Varizo Cavalcante deu início, â reunião' saudando a !todos. Prosseguiu os trabalhos, por 
1 	. 

	

17 	inversão de pauta, quando foi tratado o Subitem 1.4.Continuidade ao debate do Proieto de Lei  

	

18 	Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS (a partir do Art. 103): mencionou 

	

19 	que a lei estabelece a necessidade da LUOS abordar a questão da compensação urbanística, 

	

20 	visto que o PDOT informa que quem define os empreendimentos que são de interesse público 

	

21 	para a aplicação da compensação urbanística é a própria LUOS. O Representante José 

22 Antônio Buenos Magalhães Junior, S1NDUSCON/DF, questionou se um dos itens 

	

23 	referentes aos valores para compensação urbanística se enquadram em situação de mudança 

24 de uso. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que a compensação 

	

25 	urbanística não se aplica a desconformidade de uso. Mencionou que o PDOT impõe a ,.....*/ 
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26 	obrigação, da LUOS observar os coeficientes máximos estabelecidos por zona, sendo uma 

	

2.7 	questão jurídica e não técnica. A Representante Carolina Baima Cavalcanti, IAB/DF, 
_ 

	

28 	interpelou-se o coeficiente estiver acima do básico, há cobrança de algo além da construção 

	

29 	ou:cobrança ^de ONALT. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante pontuou que a 

30 compensação é aplicada para o empreendimento que não atender ás normas urbanísticas, 

	

31 	porque se estiver entre o básico e máximo está admitido, tendo que pagar outorga, assim, há 
• 

32 uma fórmula de cobrançà cumulativa feita de forma ponderada em relação ao quanto 

	

33 	distanciou ou não do parâmetro exigido, referindo-se ao coeficiente da zona estabelecido pelo 

	

34 	PDOT. A Representante Carolina Baima Cavalcanti questionou se o coeficiente acima da 
L 	L 

35 zona o toma irregular. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que o PDOT 

36 .. define o coeficiente por zona c obriga com que a LUOS o observe, sendo que em alguns casos 
, r 	 4- 

	

37 	o coeficiente é elevado para a zona de consolidação; para a zona de expansão e qualificação. 

	

38 	Explicou que a lei colocou limite de 50% do coeficiente definido para o lote, mas que irá 

	

39 	submeter consulta ao setor jurídico para averiguação. O Representante José Antônio Bucno 

	

40 	Magalhães Junior mencionou preocupar-se com a data posta no PDOT. A Subsecretária 

	

41 	Cláudia Varizo Cavalcante informou da impossibilidade de alteração do PDOT, pois o 

42 mesmo estabeleceu marco temporal, não podendo ser alterado por lei especifica. O 

	

43 	Representante José Antônio Bucno Magalhães Junior solicitou vistas ao fato citado no 

	

44 	intuito de evitar desalinho e questionou se a convalidação não será tratada. A Subsecretária 

	

45 	Cláudia Varizo Cavalcante informou que a questão de convalidação não será tratada na 

	

46 	LUOS. A Repraentante . Carolina Baima Cavalcanti inquiriu se has regularizações 

	

47 	fundiárias de interesse especifico há aplicação da compensação urbanística. A Subsecretária 

	

48 	Cláudia Varizo Cavalcante pontuou tratar-se de regra à parte, sendo que a norma irá prever 

	

49 	critérios para determinada ocupação, sendo da parte do objeto do projeto. Frisou que em 

	

50 	situações edilicias de ocupação irregular de interesse especifico pode-se utilizar do 

	

51 	instrumento citado. A Representante, Janaina Domingos Vieira, Sociedade Civil, questionou 

	

52 	se o PDOT dá limitação ao lote. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante replicou 

	

53 	informando da existência de tabelas de regularização, que ofertam o tamanho do lote, mas que 

	

54 	o instrumento trata exclusivamente de situação edilicia. A Representante Janaina Domingos 

	

55 	Vieira mencionou se há compensação cm situações que não se enquadram nos parâmetros. A 

2 
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56 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu informando que não se enquadra em 

57 	compensação, visto que o PDOT definiu tamanho máximo de lote para área de regularização. 

58 A Representante Carolina Baima Cavalcanti questionou se não existe regra geral para 

59 regularização finidiária de interesse específico, a fim de definir compensações. A 

60 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que não há compensação, mas que o 

61 	instrumento posto no PDOT tem o viés para edificação. A Representante Janaina Domingos 

62 	Vieira interpelou se o Art. 101 regulariza atividades diversas realizadas em áreas como-  Lago 

63 	Sul, Lago Norte e Parque Way, visto que o CSI prevê a possibilidade de atividades previstas 

64 	em RO 1, RO 2 e CS 1, sendo atividades que estão nas UOS, e que, em outros casos poderiam 

65 	ter em RE, RE 1 e RE 2. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante confirmou a questão 

66 	trazida pela Representante. A Diretora de Normas Urbanas e Informações da Subsecretaria de 

67 	Gestão Urbanas da Segeth, Tatianne da Silva Paz Souza mencionou que houve alteração 

68 	devido ao fato do CSI, CSR e SRNO serem parecidos, mas algumas atividades que possuem 

69 	compatibilidade com residência não estão nesse escopo, então para casos específicos é CSR. 

70 Explanou que RE trata de residência e o que tem excluído do CSR são as atividades 

71 incompatíveis com o uso residencial. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante - 

72 mencionou que a presença da AGEFIS se faz necessário no debate que se refere às 

73 	penalidades. No que tange o Art. 105, perguntou se houve alguma questão a ser tratada. A 

74 	Senhora Vera Mussi Amorelli, SIDUSCON/DF, questionou quanto a alteração de uso, se 

75 todos os lotes que estão sendo classificados na nova LUOS estão com alteração de 

76 	nomenclatura. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que que a alteração na 

77 classificação ficou como UOS Inst. EP, mas que houve mudança na alteração, estando 

78 	permitida a desafetação, com vistas realizar estudo para verificação. Frisou que a LUOS não 

79 	está criando lotes e há necessidade de alteração de parcelamento que ainda necessidade ser 

80 efetuada, não sabendo ainda qual a dimensão do lote, podendo ter área que permanecerá 

81 pública. A Senhora Vera Mussi Amorelli interpelou se o Art. 57 trata sobre novos 

82 	parcelamentos. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que o primeiro lote 

83 localizado em Brazlândia, metade do lote foi ocupado, sendo que metade do lote 

84 provavelmente continuará como equipamento público e a outra metade será objeto. A 

85 	Representante Janine Malta Massuda, OAB/DF, solicitou melhoria na redação do Art. 105 

3 
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• 

	

86 	visto que pode ficar entendido que os,lotes já possuíam classificação como UOS inst. EP. A 

	

87 	Diretora Tatianne da Silva Paz Souza pontuou que a classificação dada anteriormente era de 

	

88 	lote institucional do Governo. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante passou para 
• • 

a 	 4 	• 

89 • análise do Ah. 106. A Represetitqnte Carolina Baima Cavaleanti qu'estionow se no editál vai 
'q. 	• 

90 . ter explicitado tos indicativos dos, parâmetros e à cobrança' de.'0DIR E ONALT. O 
4 

- 

	

91 	Representante Gitilliano Magalhães PenaHl, TERRÁCAP, relatou que entre Os anos 2010 e 

	

92 	2011 o Tribudal de Contas passou a solicitar que conste em Edital á provável aplicação do 

	

.93 	instrumento de ONALT: Mencionou que é importante o recebimento de tabela que conste os 
• 

	

94 	lotes com possibilidade de ONALT e alteração no potencial construtivo. A Subsecretária • 

	

95 	Cláudia Varizo Cavalcante relatou que as informações serão disponibilizadas; em relação 

	

96 	aos usos, mencionou que a intenção ê trabalhar em uma metodologia que operacionalize 

	

97 	criando condições para a norma. O Representante Giulliano Magalhães Pcnatti frisou que a 

	

98 	Terracap, a partir da lei, terá a necessidade de ajustar-se metodologicamente para não haver 

	

99 	problemas. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante passou para a analise do Art. 107 e 

	

100 	Art. 108, mencionou que o primeiro se refere à base de dados; no que tange o Art. 108, 

	

101 	explanou que hoje existe norma técnica em anexo ao Decreto citado na Lei, que orienta a 

	

102 	elaboração, dos novos projetos i de parcelamento. A Coordenadora de Gestão Urbana da 

	

103 	Segeth, Giscic Arrobas Mancini informou que providenciará adequação do atual Decreto ao 

	

104 	modelo da LUOS.-  A Representante Carolina Baima Cavalcanti sugeriu que fossecitado no 

	

105 	caput do Art. 108 o Decreto que consta a norma técnica à. ser utilizada. O Representante 

	

106 	Giulliano Magalhães Penatti relatou preocupação referente a aplicação da regra de 

	

107 	transição, visto que ha projetos em andamento, sendo melhor não haver tal I regra. A 

	

108 	Coordenadora Gisele Arrobas Mancini esclareceu que a regra, dá o prazo de um ano para o 

	

109 	Poder Público lançar a Norma e os modelos. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

	

110 	sugeriu pela retirada do parágrafo primeiro do Art.108, pois, a LUOS exige a apresentação de 

	

111 	projeto em adequação à metodologia adotada. Passou para análise do Art. 109, citou que o 

	

112 	artigo traz normativo que mantem condição que foi aberta existente para as áreas referidas no 

	

113 	texto. A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza elucidou que não foram consideradas as 

	

114 	outras RA's, tais como: Guará, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Riacho Fundo, 

	

115 	Planaltina, etc. Visto que a LUOS não define nova possibilidade de habitação, mas mantem a 
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116 	possibilidade onde os PDL's atuariam. A Senhora Vera Mussi Amorelli sugeriu que a LUOS 

117 trate da elaboração da Lei de Ftrarcelamento para a permissão de condomínio urbanístico, 

118 inclusive com uso não residencial. A Representante Carolina Baima Cavalcanti ressaltou 

119 	que há necessidade de previsão tiara realizar a regularização edificia. A Senhora Vera Mussi 

120 	Amorelli mencionou que pode haver problema na redação do artigo, ficando a entender que a 

121 questão que abrange cofidominib urbanístico não está autorizada, tendo a necessidade de 

122 	deixar claras as hipóteses. A Coordenadora Gisele Arrobas Mancini esclarece que a redação 

123 trata dos PDL's que admitem mais de duas casas unifamiliares. A Subsecretária Cláudia 

124 	Varizo Cavalcante explicou que a proposta foi posta, visto que já admitia a possibilidade da 

125 referida modalidade de condonnino urbano. A Coordenadora Gisele Arrobas Mancini -• 
126 sugeriu a confecção de estudo referente à Lei de Parcelamento do Solo, com intenção de 

127 	recepcionar a lei federal no Disti-ito Federal de alguma forma. A Representante Janine Malta 

128 Massuda pediu pela revisão e.-reestudo do artigo. A Representante Carolina Baima 

129 	Cavalcanti repontou que ao charc as especificidades nas RA's em particular pode ocorrer de 

130 estar deixando de fora situações existentes e que necessitam de previsão legal para 

131 regularização edilícia no futuro. A Representante Janine Malta Massuda ressaltou 

132 	preocupar-se com a forma manifestada no Artigo, a fim de evitar confusões na interpretação. 

133 	O Representante Sigefredo Nogueira de Vasconcelos, ASSIMG/DF, sugeriu condicionar as 

134 	diretrizes dos parâmetros. A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza, informou que no inciso 

135 	único, os parâmetros urbanísticos 'aplicáveis para as duas edificações são os definidos para o 

136 	lote no anexo III, quadro de parâmetros de ocupação do solo da região administrativa para 

137 	respectivo lote. O Representante Giulliano Magalhães Penatti solicitou análise referente ao 

138 projeto Habita Brasília, a fim .de evitar problemas para os projetos que estão em 

139 	desenvolvimento. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que verificará sobre 

140 	qual UOS que se enquadrariam os casos e se não há problemas. Passou para o estudo do Art. 

141 	110, que traz comandos sobre promover controle, monitoramento e fiscalização nos termos 

142 	definidos no art. 245 do PDOT. Ainda, sobre as questões do monitoramento e do controle da 

143 Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Artigo 111 cita a participação da sociedade, sendo 

144 	garantido no acompanhamento da lei por intermédio dos conselhos locais, dos conselhos das 

145 unidades de planejamento territorial e do CONPLAN. A Representante Carolina Baima 
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e 

146 	Cavalcanti pediu pela inclusão da Conferência Distrital. A Subsecretária Cláudia Varizo - — 

147 	Cavalcante informou registar a inclusão, e também da elaboração da LUOS. No que engloba 

148 	o Art. 112, esclareceu que os PDL's trazem mapeamento de usos; trazem mapas com a 

149 	definição dos usos; e tabelas de endereçamento com os parâmetros. A Coorilenadora Giscle 
'r 

150 Arrobas Mancini esclareceu que PDOT faz a separação do conteúdo do Plano de, 

151 	Desenvolvimento Local e da LUOS. A Representante Janine Malta Massuda sugeriu que o " 

152 	texto do referido Artigo seja alterado para: "Ficam revogadas todas as disposições .lm • 

153 	contrário à presente lei complementar, inclusive a legislação especial que trate de uso .e 

154 	ocupação de solo na área de abrangência dessa LUOS", a fim de „exitar desvios 

155 	interpretativos. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que a LUOS define , 

156 	as taxas de permeabilidade, remetendo a possibilidade de que a taxa seja efetuada por regras 
e 	i 	e 

157 	definidas em legislação específica. A Representante Janaina Domingos Vieira questionou se - 	... 
158 	as planilhas serão editadas, á medida cm que os parcelamentos forem sendo -aprovados. .A 

159 	Subsecretária Cláudia Vadio Cavalcante elucidou que sim, utilizando-se da mesma 

160 	metodologia. A Representante Carolina Baima Cavalcanti mencionou que no Art. 114, a 

161 	revisão de 5 (cinco) anos é pouco e sugere por sua ampliação. A Subsecretária Cláudia 

162 	Varizo Cavalcante esclareceu que o prazo de 5 (cinco) anos foi dado, visto a possibilidade de, 

163 	adequação. A Representante Janinc Malta Massuda frisou que o parágrafo 1° está lin:fitando 

164 	a alteração para uma adequação especifica. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

165 	sugeriu que seja posto no referido prazo, que seja possível ser realizado ajustes, mediante 

166 	justificativa. A Senhora Vera Mussi Amorelli repontou que o PDOT dá abertura para além 

167 	do ZEE também por motivos excepcionais e por interesse público comprovado, podendo 

168 	acrescentar essas hipóteses da mesma forma que é permitido para o PDOT. Frisou ser 

169 	necessário ter uma válvula para situação que não estão sendo previstas. A Subsecretária 

170 	Cláudia Varizo Cavalcante sugeriu que a Câmara Técnica busque alternativas que podem 

171 	ser postas para que a lei não fique aberta a questões muito especificas podendo ser oriundas 

172 	de um comando político. Passou então para Subitem 1.3. Aprovação das Atas das 24°, 25 e 

173 	26" Reunião realizadas nos dias 06, 12 e 27 de julho de 2017: A Subsecretária Cláudia 

174 	Varizo Cavalcante colocou para aprovação as Atas da 24°, 25" e 26" das Reuniões da Câmara 

175 	Técnica. Aprovadas sem ressalvas. 2. Assuntos Gerais. A Subsecretária Cláudia Varizot.  
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176 	Cavalcante informou que enviará os arquivos com anotações e arquivos já revisados. Item 3.  

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

 

178 
CLÂUIJM VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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