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1 	Às nove horas do vigésimo oitavo dia do méb de agosái do ano de dois mil e dezessete, no 
g 

	

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

	

3 	aberta a 34" Reunião da Câmara Técnica — Lei De Uso e Ocupação do Solo do Distrito 

4 Federal - LUOS, pela Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Varizo 
, 

	

5 	Cavalcante, contando com a presença de menbros representantes da Sociedade Civil do Conselho 

	

6 	Consultivo de Preservação e Planejatnento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal — 

	

7 	CCPPTM/DF c do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, bem como 
( 

	

8 	do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana SUGEST/SEdETH, instituído- 
, 

	

9 	com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre a 

	

10 	LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue transcrita: 1. 

	

11 	Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Discussão — Vagas de 

	

12 	estacionamento e Penalidades 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou ao Item 1. Ordem  
_ 

	

13 	do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu início à 
, • 

	

14 	reunião saudando a todos. Prosseguiu os trabalhos, pOr inversão de pauta, quando foi tratado o 

	

15 	Subitem 1.3.Discussão — Vagas de estacronamento. e 'Penalidades: iniciou sua fala lendo o 
' 

	

16 	Art.84, Art. 85, Art. 86, Art. 87, 'Art. 88 do Titulo INP; Capitulo Único das Infrações' e 

	

17 	Penalidades, O Representante João de Carvalho Accioly! SINDUSCON/DF, interpelou se o 

	

18 	texto dos artigos lidos está sendo repetidos no Código de Obras e Edificações, trazendo o 

	

19 	escopo dos mesmos para a LUOS. A Representante Maria Cristina R. Ferreira, AGEF1S, 

	

20 	esclareceu que a questão da edificação é especifica do uso, que os parâmetros urbanísticos 

	

21 	estão sendo tratados na LUOS e também estão no Código de Obras e Edificações. O 

	

22 	Secretário de Estado da SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que o texto do Art. 

	

23 	87 fosse alterado para melhor compreensão. Informou que no Código tem um recorte 

	

24 	fundamental, que possui rito concatenado para fiscalização do projeto; fiscalização das 

	

25 	questões de obra; e posturas urbanísticas decorrentes da obra. A Representante Maria 

	

26 	Cristina R. Ferreira mencionou que os temas se misturam, visto que, os parâmetros 

	

27 	urbanísticos tratados na LUOS já estão sendo penalizados pelo Código, sendo o motivo pelo 

	

28 	qual os artigos posteriores estarem sendo remetidos ao Código. O Secretário Thiago Teixeira 

• 
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29 	de Andrade sugeriu que fique especificado que os parâmetros adotados sãos os que a LUOS 

30 	exige. A Subsecretária Claudia Variz° Cavalcante preconizou que fosse pormenorizado no 

31 	texto do Inciso I°  do Art. 86 os motivos da abrangência. A Representante Janine Malta 
• • 

32 	MasSuda, OAB/DF, questionou se no Art. 84 e no Intiso It do -Art. 861 está e•ndo 

33 	considerando o regulamento como fonte para realizar a aplicação das penalidades, visto que a 

34 	previsão deve estar na Lei Complementar, não s'endo criado.atra(fas de regulamento. A 

35 Representante Maria Cristina R. Ferreira e,sclarecey que os procedimentos vão ser 

36 	definidos no regulamento. A Representante Janine Malta Massuda mencionou que os 

37 	artigos podem,frazer interpretação equivocada, sendo que o regulamento não pode estabelecer 

38 	ou impor penalidade. A Representante Maria Cristina R. Ferreira relatou que, quando 

39 	estabelecido o auto de infração, a remissão é à Lei. A Representante Janine Malta Massuda 

40 	respondeu declarando que o auto de infração com basê em regulamento torna-se questionável. 

41 	A Representante Maria Cristina R. Ferreira mencionou nunca ter ocorrido questionamento 

42 	ao fato de colocar o regulamento junto à Lei. A Representante Janine Malta Massuda frisou 

43 	que a fonte de autuação não pode ser oriunda do regulamento. A Representante Maria 

44 	Cristina R. Ferreira explicou que o Código deEdificações estabelece-normas técnicas que 
— - 

45 	devem ser citadas para conhecimento de quem faz o uso. O Secretário Thiago Teixeira de 

46 	Andrade colocou em votação se deve ser retida a parte que cita Outros regulamentos. A 

47 	Representante Maria Cristina R. Ferreira sugere que se coloque, então, observação que 

48 	remeta a outras normas. O Secfptário Thiago Teixeira de Andrade sugere a rctiraq do 

49 	trecho "regulamentos e demais dormes delas decorrente" referente ao parágrafo primeato do 

50 	Art.86 e seja posto no Art.84. O Representante Josmailton Inácio Lopes, ASPRE/DF, 

51 	sugeriu que se mantivesse como no texto original sugerido. A Representante Janine Malta 

52 	Massuda informou que o Decreto tem função de regulamentar uma previsão existente, e que 

53 	não pode dc forma autônoma criar infração. O Representante António Batista de Moraes, 

54 ASTRARSAMA/DF, interpelou se as infrações terão que ser regulamentadas. A 

55 	Representante Maria Cristina R. Ferreira respondeu que os parâmetros urbanísticos 

56 	definidos na LUOS estão sendo penalizados pelo Código. O Secretário Thiago Teixeira de 

57 	Andrade esclareceu que os instrumentos de aplicabilidade da penalidade e detalhamento da 

58 	infração não são da LUOS, mas oriundas de outras normas. A Senhora Vera Mussi Amorelli, 
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59 	SINDUSCON/DF, sugeriu que fosse especificado que o Capitulo trata do não cumprimento 

60 dos parâmetros de uso, e não de parâmetros estilísticos. O Secretário Thiago Teixeira de 

61 Andrade elucidou que a legislação de licenciamento não é atribuição de uso mas sim do 

62 	procedimento de licenciamento. A Representante Maria Cristina R. Ferreira complementou 

63 	informando que a norma de parâmetros urbanísticos não estabelece penalidades. O Secretário 

64 Thiago Teixeira de Andrade informou que o escopo da LUOS tange a autorização de 

65 	determinado uso e que, as penalidades se dão na infringência do rito. A Representante Janine 

66 Malta Massuda questionou se o Art. 89 está contraditório no que abrange a fala do 

67 Secretário da SEGETH. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou que cada 

68 norma está tendo situações que não estão abrangidas. O Secretário Thiago Teixeira de 

69 	Andrade procedeu com a leitura com a leitura do Art. 89 e sugeriu pela retirada do referido 

70 	artigo, visto que, apenas faz referência a legislação, assim, o Grupo de Trabalho decidiu por 

71 	retirada. Dando continuidade aos trabalhos passou para a leitura do Art. 90. A Representante 

72 	Maria Cristina R. Ferreira sugeriu que a referência à lei informe tratar-se do Código de 

73 	Edificações. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade passou para a leitura do Art. 91. A 

74 Representante Maria Cristina R. Ferreira recomendou a inserção do parágrafo quarto no 

75 referido artigo, o qual deve estar escrito "apreensão de materiais e equipamentos que 

76 configurem o uso desconforme". O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que a 

77 	AGEFIS avalie a possibilidade de reescrita, e verificar se o artigo cabe tanto para atividades 

78 econômicas em uso residencial e uso residencial em área definida para uso comercial, 

79 	verificando se há impacto com a Constituição e o Código Civil, no que se refere ao direito à 

80 	moradia e inviolabilidade do lar. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante procede com a 

81 leitura do Art. 92 e Art. 93. O Representante Mateus Leandro de Oliveira, 

82 	FERCOMERCIO/DF, questionou se no Art. 93, a operacionalidade da aplicação em verificar 

83 o valor a ser contratado para saber o valor da multa, sendo que se trata de um rito de 

84 licenciamento sem o projeto estar aprovado. A Representante Maria Cristina R. Ferreira 

85 	esclareceu que a aplicabilidade se dá igualmente à questão dos "pwcadinhos", se a concessão 

86 	de uso não for regularizada, é aplicada multa no mesmo valor da concessão. Ainda, em casos 

87 	de infração sob a infração, a Procuradoria elucidou que são fatos distintos e que geram 

88 	infrações diferentes. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que a multa seja de 
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89 	valor únicos  Sugeriu sde definir um valor especifico por m2, não citando os instrumentos, mas 

	

90 	tratar de multa pelo uso e ocupação. Solicitou estudo sobre estabelecimento de algo diferente 

91 de multa, para estimular a regularização. O Representante João de Carvalho Accioly, 

	

92 	ADEMI/DF, sugeriu pela retirada do Inciso 4° do Art. 93. O Secretário Thiago Teixeira de 

	

93 	Andrade submeteu -a proposta ao Grupo de trabalho, no qual foi aceita. A Subsecretária 

	

94 	Janine Málta MaSiudIn -questionou quanto a aplicabilidade de multa mensais, se não gera 

	

95 	recursividade em sua aplicação. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante apontou que o 

96 argumento trakido pela AGEFIS se pauta em fatos diferenciados, sendo que existem 

	

97 	penalidades .previstas em caso de não efetuação do pagamento e, de edificação em caso de não 

	

98 	solicitação da aplicação do instrumento. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade pontuou 
. - 

	

99 	que o fato gerador da ODIR é a construção acima do potencial básico sem o devido contrato; 

100 na ONALT é o exercício de atividade em que não houve o devido recolhimento e 

	

101 	licenciamento. A Representante Janine Malta Massuda refutou se há multas mensais sobre o 

	

102 	mesmo fato gerador: A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante frisou que ocorrerá em 

	

103 	casos de não regularização. O Representante João de Carvalho Accioly questionou se onde 

	

104 	não cabe ODIR e ONALT o infrator terá somente a multa. O Secretário Thiago Teixeira de 

105 Andrade esclareceu que no caso de ODIR há o pagamento por meio de compensação 

106 urbanística. A Representante Maria Cristina R. Ferreira ressaltou que pode ocorrer a 

	

107 	derrubada, se não estiver dentro dos padrões urbanísticos. O Representante Antônio Batista 

*1 108 de Moraes interpelou Se há a criação de outra punição, sendo que em caso de violação do 

	

109 	uso, o potencial já é multado por lei específica. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

	

110 	esclareceu que ocorre multa genérica. A Coordenadora de Gestão Urbana da Segeth, Gisele 

	

111 	Arrobas Mancini frisou que a divisão está realizada no artigo anterior quando se remete ao 

	

112 	Código de Obras, sendo que a discussão se referencia na falta de pagamento da ODIR e da 

	

113 	ONALT. A Diretora de Normas Urbanas e Informações da Subsecretaria de Gestão Urbana da 

	

114 	Segeth, Tatianne da S. Paz Souza ressaltou que na minuta do Código consta que a multa é 

	

115 	média em caso de possibilidade de regularização do inadimplente e grave se a obra não for 

	

116 	passível de regularização. Informou que a proposta da AGEFIS é não fazer um cálculo de 

117 ODIR ou de ONALT, mas sim valor fixo. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

118 explicou que os instrumentos de aplicação das multas devem ser desvinculados de um 
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119 processo administrativo complexo posterior, sendo de atribuição da AGEFIS fiscalizar. A 

120 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante elucidou que no caso da ONALT, a situação é 

121 diferenciada, pois em alguns casos a utilização do uso não decorre do projeto, podendo 

122 ocorrer o não, alcance do licenciamento. O Representante Mateus Leandro de Oliveira 

123 	relatou preocupar-se com o fato da multa mensal gerar distorção no entendimento, podendo 

124 	dar a entender que pagando a multa pode permanecer em situação irregular, como se estivesse 

125 	excluindo situações de demolição ou interdição, assim, sugere que no caput do Art. 93 fique 

126 especificado. O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior questionou se no 

127 	caso de mudança de uso existe a necessidade de pagamento de outra ONALT. O Secretário 

128 Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que existe a necessidade de pagamento do 

129 	licenciamento do local, visto que, o uso pode não interferir no projeto. Sugeriu consulta da 

130 	AGEFIS ao setor jurídico, com vistas a dirimir dúvidas e contradições no referido Artigo. O 

131 	Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira, ADEMUDF, frisou pela revisão da 

132 	questão de concessões. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade registrou a solicitação e 

133 	sugeriu que fosse posto parágrafo que explicite o marco temporal, excluindo aqueles que não 

134 	possuíam contrato de licenciamento, ficando ressalvada a - questão de prazo. Deu 

135 	prosseguimento a reunião, passando a tratar da questão das vagas de garagem, no que tange o 

136 	referido assunto, sugeriu pela revisão dos mapas, a fim de considerar mais estratégias de auto 

137 	desempenho de transportes, estando autorizada a publicação do mapa por meio de decreto. A 

138 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante ressaltou que a garagem possui uma exigência 

139 	mínima no caso de média acessibilidade. Explicou que com a ampliação do mapa, as áreas de 

140 	alta acessibilidade são possíveis identificar os usos e as vias de atividade excluídas dessa 

141 	exigência, mas que deve estar coberta por transporte. A Diretora Tatianne da S. Paz Souza 

142 	mencionou que foram postas as edificações que estão inseridas nas políticas habitacionais de 

143 interesse social. O Representante João de Carvalho Accioly questionou o motivo da 

144 mudança do limite para habitação econômica de 60m2  para 451-62. O Secretário Thiago 

145 	Teixeira de Andrade informou que o referido conceito de habitação não será mais usado e 

146 que deve entrar em outro parâmetro. O Representante André Luiz Almeida Pinto de 

147 	Oliveira ressaltou preocupação com a diminuição de vagas em prédio, o que ocasionaria em 

148 	utilizar área pública para estacionar. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu 
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149 	que em eixo de transporte não existe uma medida mínima, mas sim medida máxima raz, oável. 

150 	O Representante Célio da Costa Melis Júnior, IAB/DF, solicitou informações a respeito da 

151 implementação de políticas públicas que impeçam o caos urbano. O Secretário Thiago 

152 	Teixeira "de Andrade mencionou que a intenção é formatar políticas públicks,pam criação de 

•153 estacionamento públicos. O Representante Célio da Costa Melis Júnior interpelou como se 
1 

154 	dará a fórmula do cálculo da área não ;computável de garagem. O Secretário Thiago Teixeirt 

155 	de Andrade esclareceu que área não computável de garagem, define-se por área que é igual 

156 potencial construtivo máximo, vezes área do terreno, vezes o índice que regionaliza. A 

157 .Subsecretária Claudia Varizo Cavalcante ressaltou que a forma foi simplificada com a 

158 	intenção de criar melhor compreensão. 2. Assuntos Gerais. A Subsecretária Cláudia Varizo 

159 	Cavalcante informou que o debate referente às vagas terá continuidade na reunião seguinte. 

160 - Item 3. Encerramento. Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi encerrada. 

161 

162 
CLÂtDIA VARIZ° CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 

6 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

