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lATA DA lI' REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA LEI DE USO E OCUI)AÇÃO DO
) . SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS

Às nove horas do quarto dia do mês .de novembro do ano de dois mil e dezesseis, no SCS,

Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edificio Sede da SEGETH, foi aberta a 11"

Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUaS,

pelo Secretário' Adjunto 'de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação, Luiz

Otavio Alv~s Rodrigues; contando óom a presença, de membros representantes da Sociedade

Civil do Conselho de Planejamento' 'ferritorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e

do Conselho' Consultivo, de: Presetvação e Planejamento Territorial e Metropolitano do

Distrito Federal - CCPPTM/DF, bem como do Grupo de Trabalho da SEGETH, Renata

Marehini Loureiro, Márcio Brito 'Silva Ferreira, Ana Cristina Machado Vieira, Maria

Del' Consueló Lemos" in~tituído toim a finalidade de elaborar minuta de projeto de lei

conlPlementar, que dispõe sobre a' LUaS. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta

Ata. A pauta segue transcrita: :~I. Orqem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes;

1.3. Apreciação e aprovação'da Aia da 9" Reunião, realizada no dia 26/09/2016.2. Itens para

,Apreciação: 2.1. Contiriuidadé da Apresentação do Mapeamento do Uso do Solo. 3. Assuntos

Gerais. 4. Encerramento. Item I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Secretário

Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues deu início aos trabalhos saudando a todos. O item 1.2.

Informes,. não foi mencionado. Seguiu-se para o item 1.3. Apreciação e aprovação da Ata da

9" Reunião, realizada no dia 26/0912016: A Ata foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas.

Em seguida, passou-se ao item 2. Itens para Apreciação: 2.1. Continuidade da Apresentação

do Mapeamento do 'Uso do Solo: O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues

informou que continuariam com a análise dos mapas dos diversos núcleos urbanos do Distrito

Federal, iniciado na última Reunião. A palavra foi dada ao Senhor Márcio Brito Silva

Ferreira, Diretor das UTPs Oeste e Sul, para apresentação do mapa do Gama. Após

apresentação a palavra foi aberta aos membros para esclarecimentos e sugestões: I - Que a

questão de obrigação do comércio exclusivo no térreo será estudada quando forem analisados

os parâmetros;. Em seguida a Scnhora Maria Del Consuelo Lemos, Diretora das UTPs Leste

e Norte SUGEST, fez a apresentação da Cidade do Paranoá. Após apresentação a palavra foi

aberta aos membros para esclarecimentos e sugestões: I - Identificado que as áreas que

constam no mapa em branco tratam-se de área pública em geral, houve a sugestão que s~
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.coloque na legenda o que são esses espaços em branco; 2 - Dada a dificuldade de estabelecer

exatamente de que tipo de 'área pública se trata, foi consenso a alternativa de fazer uma

observação de que as Meas em branco no mapa não são objeto da LUOS; 3 - Que somente os

parcelamentos aprovados e já registrarlos estão sendo considerados nas planilhas em todas as

Administrações Regionais; 4 - Foi esalarecido que haverá um artigo na Lei para tentar abarcar

jl\staroenteo grupo 'que vai ficarntimlmomento de transição da Lei. A Senhora Ana Cristina

..Machado Vieira, Dire\ora das j.JTPslCentral Adjacente I e 11,seh'Uiucom a apresentação da

Cidade dó Lago Sul. A:pós 'lpresentação a palavra foi aberta aos membros para

. esclarecimçntos e sugestões:"lc'Que'O uso dos lotes que estão mapeados como institucionais

já foram alterados pela própria Norma; 2 - Que a LUOS não está tratando das casas de festa,

porque validar casa de festa para tpdQs, descaracterizaria a maioria; 3 - Foi esclarecido que,

na medida do possível, o corpg 'técnico está fazendo a avaliação em todas as regiões

administrativas para que lotes institu€ionais sejam transformados em lotes comerciais, numa

.tentativa de estimulação de dqsenvolvimento econômico nas regiões com a ampliação de

[Ofertas de emprego; :t - Ponderadd ainda que houve uma ampliação no leque de atividades

. que podem ser..utilizadosem lotes it}stitucionais; 5 - Houve a solicitação que os lotes da QI

13 com cem metros quadrados mudem de institucional para comercial por se tratar de lotes

muito pequenos; 6 - Foi esclareci(1o que os lotes considerados institucionais já tinham alguma

legislação específica. _'A Diretora ,Ana Cristina Machado Vieira seguiu com sua

apresentação falando sobre a Cidade do Lago Norte, que incorporou o Taquari. Após

apresentação a palavra foi aberta aos membros para esclarecimentos e sugestões: I -

Esclarecido que a ideia é acabar com o máximo de NGBs, mas que não será possível; 2 -

Esclarecido que a volta do Varjão para o Lago Norte não traria impacto a LUOS; 3 - Que está

sendo estudada a possibilidade de. lotes institucionais serem lotes comerciais também; 4 -

Houve destaque para averiguação da alteração do parcelamento pela Terracap no Parque das

Garças, ao lado do Clube do Congresso, aprovado no CONPLAN; 5 - Colocada a necessidade

de disponibilização na consulta pública de alguns outros artigos que complementam o

entendimento das UOS, a exemplo das atividades complementares que são permitidas. Bem

como a colocação na consulta pública da versão atual da tabela de atividades; 6 - Esclarecido
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62 das RAs que forem assim forem ficando prontas sejam disponibilizadas aos poucos para os

'63, membros, quando de suas anális_tls;8;- Informado que será feito um mapa com os poligonos

64 dizendo onde UOS diferentes poderão ser remembradas. O Diretor Márcio Brito Silva,
65' Ferreira passou a 'lpreselltação da" Cidade de Ceilândia. Após apresentação a palavra foi

66 aberta aos membros para esclafJiéimentos e sugestões: I - Sugestão de dinamizar a região na

67 .. beira' da Df-070; 2 -. Questionado 'sobre a pertinência de lotes que são comcrciais e estão

68 sendo utilizados. como residep.ciais; bem como o inverso. Esclarecido que os lotes que estão

69 em .cinza pode ser comércio ou pode ser habitação, ou ainda os dois juntos; 3 - Questionado

70 sobre os lotes continuarem cOmo <.unifamiliares quando a maioria são multifamiliares.

71 Anunciada a chegada do Secretário' de Estado da Segeth, Thiago Teixeira de And~ade. 4 -

72 Observado que,.os casos leyantados tratam-se de uma minoria, foi argumentado que um dos

73 principios da,LUOS'é que a LUQS'não é uma anistia e que não é possível normatizar pela

7,4 exceção; 5 - Foi colocado que. o uso 'j11istosanou pontos que a Legislação não foi respeitada;

. , 75 6 - Foi' explicado que, é necessário', tomar cuidado para não terem, com o pensamento de

76 criação de lotes residenciais; onde ,colocarem as áreas de desenvolvimento econômico e que

77 c' são área~ necessárias para a própria comunidade; 7 - Colocado que será feita uma revisão nos
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lotes na ADE Oeste de Ceilândia,'que em sua grande maioria está só com o uso industrial, ou

comercial e vem sendo' utíliza,da eomo residencial também; 8 - Foi reforçado que a

consolidação de comércio demora para se estabelecer nas Cidades; 9 - Foi enfatizado que a

LUOS não pode começar a 'particularizar e perder a ordem, de modo que a população não

consiga mais saber à que pode ou não e que a LUOS deve seguir o principio de organização,

clareza e critério; la', Foi ressaltado que Ceilândia é uma pujança econômica e que o

planejamento está convergindo para transformar a Ceilândia no Centro Metropolitano; II

Argumentado que é importante acabar com a ideia de que pela LUOS irá se criar lotes já com

especificação de uso; 12 - Foi feito o registro que o local indicado para ser cemitério na

Ceilândia não é adequado, em função da barragem que abastece a Cidade. A Diretora Maria

Del Consuelo Lemos passou a apresentação da Cidade de São Sebastião. Após apresentação

a palavra foi aberta aos membros para esclarecimentos e sugestões: Não houve manifestação

dos presentes: Em seguida, a Diretora Ana Cristina Machado Vieira fez a arresentação d~

Cidade de Aguas Claras. Após apresentação a palavra foi aberta aos me~ra
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esclarecimentos e sugestões: I - Foi esclarecido que com relação à ADE está sendo estudado

se existe a possibilidade de ter o uso multifamiliar no lotes, mas que o quantitativo ainda não I

teve avançando, em função dos estudos dos parâmetros urbanísticos para verificar o potencial

a ser atendidos nesses lotes; 2 - Foi clarificado que a ADE, Conjunto 21, da 16 ou 14 até o

21, do lado esquerdo ficarão na área de regularização de interesse específico de Amiqueiras e

'que a QS Ii ficarão em Águas Claras; 3 - Explicado que na LUaS não tem mudarem a

destinação de um lote; ':I - Verificado que a Luas não tem como endereçar a questão da área

destinada as igrejas, por se tratar de uma área pública; 5 - Foi reforçado que a LUaS só pode,
: usar o que está escriturado,e regularizado em Cartório; 6 - Houve a solicitação para rever

sobre os usos dos lotes de esquina na QS li, porque uma parte ficou de fora do indicativo de

uso comercial; 7 - Explicado que a ,Quadra 311 de Águas Claras CSllR I não obrigatório,,
podendo uso Multifamiliar" comércio e serviço. Ressaltado que terão que observar parâmetros

de ocupação menos densos do que do restante, pela própria conformação do parcelamento; 8

- Foi levantada a questão de como ,induzir ou incentivar, do ponto de vista de uso, uma

,situação que propicie a instalação de empresas que demandem emprego de mais qualificação.

Em função do adiantado da hora, passou-se ao item 3. Assuntos Gerais: A próxima reunião da

Câmara ficou, em princípio, indicada para o dia onze de novembro de 2016, a ser analisada e

confonnada pela Asco\. Seguiu-se para o Item 4. Encerramento. a Secretário de Estado da

Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Senhor Thiago Teixeira de

Andrade, encerrou a reunião, a!,'Tadecendo a todos.

~E~DE~
Secretário de Estado

SEGETH

t
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CLÀ~~~NTE
SubsecretáriaSUGEST

RENATA MARCHINI LOUREIRO
Assessora daCOÇJEST/SUGIEST

MÁRCIO B ILVA FERREIRA
Diretor das UTPs Oeste E Sul

MOEMA PEREIRA ROCHA DE sÁ
Coordenadora COGEST/SUGEST

~~:~
ANA CRISTINA MACHADO VIEIRA
Diretora das UTPs Central Adjacente I E 11

MARIA DEL CONSUELO LEMOS
Diretoria das UTPs Leste e Norte
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