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SOLO DO-DISTRITO FEDERAL - LUOS 

• 

	

1 	Às nove horas do trigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no SCS, 
. 

	

2 	Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões -,Edificio Sede da gEGETH, foi abérta a 335  " 

	

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

	

4 	pela Subsecretária de Gestão Urbanat. gUGEST,,Cláudia Varizo Cavalcante, contando com a 

	

5 	presença de membros representantes 'da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de 

	

6 	Preservação e Planejamento Terri-to-nate Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM/DF e 

	

7 	do Conselho de Planejamento Territorial.e Urbano - CONPLÀ.N, bem como do Grupo de 

	

8 	Trabalho da Subsecretaria de .Gestão Urbana - SOGEST/SEGETH, instituído Com 	a 

	

9 	finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre a LUOS. A 

	

10 	lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue transcrita: I. Ordem do 

	

11 	dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. fiiicirmes; 1.3. Discussão - Projeto de Lei Complementar 

	

12 	da Lei de Uso e Ocupação do Solo - "LUOS (a partir do Art. 103); 2. Assuntos Gerais. 3. 

	

13 	Encerramento. Passou ao Item I. Ontem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: A Subsecretária 

	

14 	Cláudia Variz° Cavalcante deu início:à reunião saudando a todos. Prosseguiu os trabalhos, 

	

15 	por inversão de pauta, quando foi tratado o item 1.3. Discussão - Projeto de Lei  

	

16 	Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS (a partir do Art. 103): no que , 

	

17 	abrange o Art.1°, solicitou que permaneça Oe  caput do artigo como objeto d; LUOS, e que, o.  

	

18 	parágrafo 1° elucida que a LUOS é um instrumento complementar de acordo com a Lei • 

	

19 	Orgânica do Distrito Federal, atendendo também às disposições do PDOT. Tratando do Art. 

	

20 	2°, informou que devido à possibilidade de divergência entre o que está relacionado entre as 

	

21 	tabelas do referido artigo, mencionou a incorporação das tabelas parciais e de exceções na 

	

22 	Tabela de Usos c Atividades da LUOS. A Senhora Vara Mussi Amorelli, SINDUSCON/DF, 
. _ 

	

23 	questionou que a unificação das tabelas por UOS em tabela geral traria dificuldade de 

	

24 	compreensão, pois a divisão traz mais facilidade na busca do interessado. A Subsecretária 

	

25 	Cláudia Variz° Cavalcante esclareceu que a Secretaria pode produzir tabelas parciais 

	

26 	baseadas na tabela anexa à lei, e disponibilizar os dados de diversas famas; mencionou que a 

	

27 	tabela parcial não explicitava qual -atividade estava sendo incluída. No que se refere ao Art. 
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Ti  
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	8°, procedeu com a leitura e informou que o referido artigo tem como intenção descrever o • 	..• • 
,-. 

-d, 29 funcionamento da tabela. O Representante João •de Carvalho Accioly, SINDUSCON/DF, 	-•._ 11"?.? 

,.• MI 	 . -..-- 	 . 	. 	 - 	• 	 . 	. 	./. 

- 	30 	queLtionou que o nivel de Itlasse" e "Subclasse" está na tabela editadd na lei,•sendo que' . " e —. • . 
• 1 	• 	'ir 	- 	 .- - . .., 	1 	.. 

• • • • 31 , haviam sugerido • cite os níveis de classes fossem. regulantentados por decreto 'para . 	• 
/ 	 - 

• 
'32' possibilidade de aValização futuin. A Subsecretária' Cláudia Varizo Cavalcante inform-  ou 

. • • 
33 	que as definições constadas na tabela poderão ser atualizadas com a prerrogativa da lei. ./,‘ 

• t e 	 • 	 e 
34 	Diretora de Normas Urbanas e Informações-da Subsecretaria de Gestão Urbana da Segeth, 

• 
35 	Tatianne da,  S. Paz Souia frisou que a 'medida troteie emais detalhaMento para a lei, ti9 	‘4.  

36 	especificando qual o e• scopo de alteração por de• creto permitido pelo Poder Legislativo. A 

37 	Senhora Vera Mussi Amorelli mencionou preocupar-se com as mudanças a serem realizadas 	e 
'e,  e- "' 

• .38 pela tabela CNAE,kom " vistas 	possibilidade de ocorrer problemas no . andamento. A 	• .5  

39 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante elucidou que, se na CNAE surgir um novo código 

40 	de atividade de clasSebu subclasse, terá sua viabilidade comprometida, pois a atividade não _ • 

41 	estará constada na tabela. A Senhora Vara Mussi Amorelli colocou que a LUOS não pode 
A-M•P 

42 	subordinar-se a CNAE. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante sugeriu que o texto do 

43 	parágrafo 2° do Aet. 8° fosse alterado para" "A tabela ieferida nó capta póde ser • • 
44 	atu-alizada...".. O. Representhnte Mateu; • Leandro.  de Oliveira, FECOMÉRCIO/DF, 

•45 

	

	mencionou concordar▪ -com a atualização e sugeriu que fosse validado pelo CONPLAN. O 	• 
• 

46 	Representante Antônio Batista Morais, ASTRARSAMMDF, inquiriu se alguns decretos do 

e  47 	-Governador poderiam ser apreciados pelo CONPLAN ;to que abrange ;alteração da questão 
• e 

48 	urbana. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante confirmou que pode ser apreciado. A 
4 	 1 

49 	Coordenadora de Gestão Urbana da Segeth, Gisele Arrobas Mancini esclareceu que o 

50 	CONPLAN tem como atribuição a aprovação da LUOS e suas alterações. Ainda no escopo do 

51 	Art.8°, a Subsecretaria Claudia Varizo Cavalcante passou para a leitura dos parágrafos 36 , 

52 	4° e 50, elucidou que ▪ as UOS categorizadas como Inst EP, sendo definidos pela Lei Federal 

53 	6.766 de 1979 como .bens públicos para políticas públicas, não podendo ser voltado para 

54 	habitação. A Senhora Vera Mussi Amorelli propôs que a definição dada fosse voltada para 

55 	explicação do que seria "Inst Ep" para não ficar dissociado. O Representante Célio da Costa 

56 	Melis Junior, IAB/DF, questionou se em áreas de regularização, advinda da Medida . 
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57 Provisória N° 759 de 2016, há alcance da LUOS. A Subsecretária Cláudia Varizo 

58 	Cavalcante elucidou que o que já foi objeto de regularização obteve suas definições 

59 	referentes ao que é Inst. EP, mas que em lotes já ocupados foi trazida a oportunidade de 

60 	regularização. O Representante Ipaminona Rodrigues da Silva, ASSINC/DF, acentuou que 

61 as definições de Inst EP devem ser melhor geridas para não perder o intuito de atender à 

62 população. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante passou para análise do Art. 113, 

63 relatou que o inciso II trata da solução na divergência de representação gráfica e os 

64 	parágrafos 1° e 2° ofertam os parâmetros de validação e permite o licenciamento de obras e 

65 edificações e de atividades com base na representação gráfica do projeto de parcelamento 

66 urbano, com a intenção de permitir a continuidade ao projeto sem dar prejuízos ao 

67 proprietário do lote devidamente registrado, mas que houve problemas na representação 

68 gráfica. O Representante Rogério Markiewicz, CAU, questionou se pode ocorrer erro 

69 	material, como no caso da tabela obter determinada informação e o mapa obter outra, qual 

70 	teria a validade. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante elucidou que a possibilidade de 

71 	ocorrência se dar em um determinado lote devidamente registrado e que por algum problema 

72 	não foi identificado na base de dados ou acontecer divergência na representação do que está 

73 em Cartório. O Diretor de UTP's Oeste e Sul — SUGEST/SEGETH, Márcio Brito Silva 

74 Ferreira, sugeriu pela inclusão no inciso I do AH. 133 do trecho "ou nos Quadros de 

75 	Parâmetros de Ocupação do Solo", a fim de evitar erros decorrentes no ajuste do tamanho do 

76 	lote. Sendo acatada a sugestão, a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu continuidade 

77 	aos trabalhos e informou que foram mantidos os quadros de parâmetros e os mapas em casos 

78 	de alteração em poligonais de regiões administrativas, uma vez que às referidas correções não 

79 	implicam em alteração da LUOS. O Representante João Carvalho de Accioly questionou se 

80 	foi considerada a possibilidade de redução no número de administrações regionais, dado que 

81 pode ocorrer situações conflituosas por faixa de área. O A Senhora Cláudia Varizo 

82 	Cavalcante refutou que a possibilidade é objeto para revisão da LUOS. A Senhora Gisele 

83 	Mancini esclareceu que uma das grandes vantagens da metodologia da LUOS, é que em casos 

84 	de juntar RA's já existem campos de faixa quando colocadas por parcelamento. A Senhora 

85 	Tatiane da Silva Paz complementou que está previsto no Parágrafo 3° do Art. 2° que em 
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86 	casos de alteração ou definição de poligonais de RA's, devem ser mantidos os parâmetros.  

	

87 	contidos nos Anexos 1 e II. Passado à análise do Art. 3°, a Subsecretária Cláudia Varizo 

	

88 	Cavalcante explicou que a alteração no texto do inciso III, deu-se ao fato de que não e'stá 

89 sendo tratado do IPTU, nias do uso da mais valia decorrente da ação do Poder Público. O. 

90 Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que fosse acrescido ao texto o trecho 

	

91 	"decorrentes da ação de planejamento do Poder Público". O Representante João Carvalho 

	

92 	de Accioly interpelou que devido às mudanças de parâmetros adotados pelo Governo, o lote 

93 pode perder valor e o proprietário não será indenizado; mas quando realizada políticas de 

	

94 	melhorias, o ônus incide sob o possuinte. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade elucidou 

	

95 	que existem diversas formas de compensação para o caso citado, sendo que a compensação 

96 urbanística é definida de forma robusta no PDOT. O Representante João Carvalho de 

	

97 	Accioly explicou que as ações de planejamento diferem de investimentos do Poder Público, 

98 sendo que a mais valia é recuperada pelo Estado e distribuída para sociedade. O 

99 Representante Célio da Costa Melis Junior mencionou que ações de planejamento não 

	

100 	podem ficar circunscrita à determinadas regiões, devendo ser ampliada para beneficiar uma 

	

101 	parcela maior. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade manifestou que o debate ultrapassa a 

102 seara de atuação da LUOS. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante repontou que a 

	

103 	inclusão de princípio da LUOS em relação à segurança jurídica, sendo verificado que os 

	

104 	instrumentos estão voltados para as questões de política urbana. Com  relação ao Art.4°, 

105 mencionou que houve debate proficuo no que se refere aos novos parcelamentos, sendo 

106 adotado o coeficiente básico único unitário baseando-se na indicação Estatuto da Cidade 

	

107 	abrangendo o que já existe e aos novos. No que tange o Item K do inciso III, mencionou que 

108 por sugestão da IAB/DF fossem observados o estimulo ao transporte coletivo e modos não 

	

109 	motorizados. Solicitou ao Grupo de Trabalho a entrega de contribuições no que se refere os 

110 conceitos adotados, com atenção a efetivação de debate mais consistente. O Representante 

	

111 	Rogério Markiewicz sugeriu pela inclusão de "e não poluentes." no Item K do inciso III. O 

112 Representante João Carvalho de Accioly propôs que fosse agendada reunião para tratar 

	

113 	somente o que engloba os conceitos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade registrou as 

	

114 	solicitações. Passando à análise do Art.7°, a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 
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115 	mencionou que o capta do artigO em análise foi dado a inclusão da palavra "atividade" para 

116 	esclarecer que há possibilidade-para tál. No que abrange o inciso IX, o Secretário Thiago 

117 Teixeira de Andrade sugeritnela "alteração do texto para "que abriguem, de forma 
É 	• 

118 	simultánea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários". Assim, passou-se a analisar o 

119 Art.8°, o Representante Matéus Leandro de Oliveira mencionou que pode ocorrer 

120 	contradição interpretativa em relação parágrafo 6°, sugerindo que se retire o inciso I. O 

121 Secretário Thiago Teixeira de Andrade refutou que o inciso deve permanecer não 

122 prejudicando o texto. A Subsecittária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que o artigo 

123 	agrega à tipologia da residência, mas não descaracteriza o seu uso. O Secretário Thiago 

124 Teixeira dc Andrade elucidou que o parágrafo tem como meta não descaracterizar a 

125 	ambiência urbana de áreas residéticiais. O Representante Célio da Costa Mclis Junior 

126 	questionou como será procedida à decisão em lotes que não tem convenção de condomínio. O 

127 	Secretário Thiago Teixeira de Aidrade elucidou que o caso se enquadra como proprietário 

128 	único. A Senhora Vera Mussi Amorelli interpelou que a decisão deve constar em convenção, 

129 	e não em assembleia condominial. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade ilustrou que 

130 	desde autorizada pelo condomínio, a decisão pode ser tomada por assembleia. A Subsecretária 

131 Cláudia Varizo Cavalcante repontou que as atividades que envolvem arte estão 

132 	especificadas na tabela e definidas como Microempreendeclor Individual — ME!. Com relação 

133 	ao Parágrafo 9° do Art.8°, a Senhora Vera Mussi Amorelli sugeriu pela retirada da palavra 

134 	"fracionamento". A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que as atividades de 

135 	embaixada e do consulado são diferenciadas, não fazendo o mesmo condicionamento que as 

136 demais UOS. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade solicitou a mudança do referido 

137 parágrafo para "Podem ser instalados consulados e embaixadas, bem como escritórios de 

138 	representação de Estados, do Distrito Federal e dos municípios nas UOS RE I e admitida na 

139 	UOS RE Z desde que previamente autorizada pelo respectivo condomínio, quando houver". 

140 	A Diretora de Normas Urbanas e Informações da Subsecrctaria de Gestão Urbana da Segeth, 

141 	Tatianne da S. Paz Souza disse preocupar-se com a retirada dos registros de classificação de 

142 	Microemprecndedor Individual — ME!, Profissional Liberal e Profissional Autônomo. 

143 	Mencionou que dado o uso da CNA é necessário fazer o recorte de ME!, com o objetivo de 
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'144 contemplar quem não possui vínculos empregatícios. O Representante Mateus Leandro de 

• ,145 	Oliveira esclareceu que depois da discussão sobre as limitações, ficou pautada a definição de 

- 146 restrições de:, qiie pode causar incomodo no âmbito da residência. O Secretário Thiago 
- 

	

- 	14; 	Teixeira de Andrade mencionou que é necessário avaliar a colocação da Diretora Tatianne 

	

... I' 148 	da S. Paz SOU4, visto que a depender da situação, a atividade profissional não pode existir 

. 	. 
-5 149, no ', local. A iSenhora Vera Mussi Amorelli frisou que a questão a ser vista é a da 

	

150 	incomodidade rio âmbito da residência. Elucidou que os incisos têm como intenção impedir o 
- 

	

151 	ineômodo.-A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante esclareceu que foi verificado que em 

	

152 	outras unidades'é utilizada da questão do MEI para poder definir como a atividade deveria 

	

153 	ocorrer. Dando continuidade à análise do parágrafo 9°  do Art.8°, a Secretário Thiago 

	

154 	Teixeira de Andrade sugeriu que para os lotes em RE 2 fosse admitida a instalação de 

	

155 	embaixadas ou -  consulados, desde que sejam previamente autorizados pelo respectivo 

	

156 	condomínio: O Representante João Carvalho de Accioly repontou que o parágrafo não isenta 

	

157 	a embaixada, estando sujeito à parte ao cumprimento dos Incisos. O Representante Mateus 

, 	158 	Leandro de Oliv.  eira mencionou que se a intenção é a criação de uma regra especifica, dever- 
' 	$ 	• 

	

159 	se-ia, então, cen;truir um artigo específico para o determinado caso. Passando à análise do - g 

	

160 	Art. 9°: o Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que o inciso IV, tem como 

- 	-161 	meta prevenir os impactos no sistema viário. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante 

	

162 	elucidou que a questão do procedimento foi posta na intenção de auxiliar. No que tange o Art. 

	

163 	10°, frisou-  que o objeto é consolidar as questões sobre UOS lnst e UOS Inst El', havendo 

	

164 	dificuldade ao definir quais são as atividades complementares abrangida. A Diretora 

	

165 	Tatianne da S. Paz Souza observou que há necessidade de incluir as atividades principais em 

	

166 	UOS Inst EP, dado que existem atividades de política. O Secretário Thiago Teixeira de 

	

167 	Andrade refutou que o fato de ser equipamento público, traz a possibilidade de haver 

	

168 	convênio com entidade que seja executora de política pública, mas que não é equipamento 

	

169 	público sitiar) sensu. A Senhora Vera Mussi Amorelli observou que o parágrafo 50  pode 

	

170 	ocasionar dúvida. O Secretario Thiago Teixeira de Andrade registrou a observação. A 

	

171 	Coordenadora de Gestão Urbana da Segeth, Gisele Arrobas Mancini elucidou que a intenção 

	

172 	é não somente licenciar a atividade complementar c nunca a atividade principal. O Secretário 

6 
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173 	Thiago Teixeira de Andrade sugere pela redação "A emissão de Carta de Habite-se para as 

174 edificações que contemplem atividades complementares somente pode ser emitida em 

175 	conjunto ou após aquela da atividade principal". A Diretora Tatianne da S. Paz Souza 

176 rememorou que a definição de percentual para atividade complementar não é possível de 

177 	realizar, ainda, proferiu que a soma das atividades complementares não pode ser maior que da 

178 atividade principal. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade mencionou que o tema 

179 abordado não deve ser debatido no escopo da LUOS. 2. Assuntos Gerais. A Subsecretária 

180 	Cláudia Varizo Cavalcante informou que o debate referente às vagas será iniciado na 

181 	reunião seguinte. Item 3. Encerramento. Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi 

182 	encerrada. 

183 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 
184 	 Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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