
• Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal -
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Cãmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS

1 ATA DA 13" REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA LEI DE USO E OCUI'AçAo DO
2 SOLO DO ()(STRITO FEDERAL - LUOS
3 Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano de

4 dois mil c dezesseis. no SCS. Quadra 06. Bloco A. 2° Andar. Sala de Reuniões - Edifício

5 Sede da SEGETH. foi aberta a 13" Reunião da Cúmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do

6 Solo do Distrito Federal - LUOS. pela Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST. Cláudia

7 Varizo Cavalcante. contando com a prcsença. de membros representantes da Sociedadc Civil

8 do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e do

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

10 Federal - CCPPTMIDF. bem como do Grupo de Trabalho da SEGETH. Renata Marehini

11 Loureiro, Máreio Brito Silva Ferreira. Maria das Graças M. de Oliveira e Eni Wilson de

12 Barros Gahriel, instituído com a finalidade de elaborar minuta de projeto de lei

13 complementar. que dispõe sohre a LUOS. A lista de presença encontra-se ane:-;a ao linal desta

14 Ata. A pauta segue transcrita: Ordem do dia: 1.1. Ahertura dos trabalhos: 1.2. Informes: 1.3.

15 Apreciação e Aprovação da Ata da 10" Reunião da Cúmara Técnica LUOS. realizada dia

16 21/1 0/20 16. 2. Itens para Apreciação: 2.1. Continuidade da Apresentaçüo do Mapeamento do

17 Uso do Solo: Riacho Fundo: Samambaia. 3. Assuntos Gerais 4. Encerramento. A

18 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante abriu os trabalhos. agradecendo a presença de

19 todos. Passou ao Item 1.2. Infórmes. Informou da publicação da Audiência Pública. que

20 aconteeerú em 17 de dezembro. com o objetivo de receber as contribuições da soeiedade. A

21 audiência vai ocorrer em três locais diferentes. facilitando o acesso á populaçüo. Em paralelo

22 á audiência acontecerá reuniüo com os administradores regionais. Em sel!uida passou ao Item

23 1.3. Apreciacão e Aprovacüo da Ata da J O" Reunião da Cúmara Técnica LUOS. realizada dia

24 21/1 0/20 16. A ata licou de ser colocada à aprovação novamente na pró:-;ima reuniüo. pois

25 houve algumas pequenas sugestões por parte do Conselheiro Leonardo i\lundim. que enviou

26 por e-mai!. Na sequência passou ao Subi tem 2.1. Continuidade da Apresentacão do

27 Mapeamento do Uso do Solo: Riacho Fundo; Samambaia. A Subseeretúria Cláudia Varizo

28 Cavalcante ressaltou a importúncia do presente trabalho. bem como da metodologia. do

29 trabalho conjunto c partieipativo. sempre com troca de informações c contribuições dos

30 membros da Cúmara Técnica. Apresentou breve resumo do Riacho ['undo. 1) O projeto do

31 Riacho Fundo criou uma úrea central para o desenvolvimento das atividades econômicas. para

32 se constituir na avenida de comércio. de prestaçüo de serviço. 2) Na proposta da Lei de Uso cG
iJ\'
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33 Ocupação do Solo - LUOS os lotcs voltados para a avcnida estão sendo identificados com uso

34 institucional e residencial. o CSIIR NO. cm que nenhum é obrigatório. 3) O CSII se manteve

35 como CSIIR NO I. dado o porte das atividades na úrea. 4) Ao longo da úrea central ficou com

36 CSIIR 2. uso para atividades de porte maior. 5) Os lotes residenciais voltados para o comércio

37 passaram ao uso CSIIR NO 2. permitindo que a dinfunica ocorra nos dois lados da via. 6) Na

38 parte mais periférica da cidade. as atividades com uso CSII 3 e também do CSIIR 3. 7) Há

39 outra úrea com uso CSIIND R. onde é admitido a residência. X) Hú úrea com o uso

40 Institucional Equipameuto Público-INST/EP. O Conselheiro .João Gilherto de Carvalho

41 Aeeioly chamou a atenção para o uso Institucional de Equipamento Público-INST/EP.

42 ponderando que tal\'ez precisarú identificar todos os lotes que eram dos Correios. e passaram

43 a ser INST. A Assessora da SUGloST Renata Marehini Loureiro informou que lodos estão

44 mapeados como INST/EP. e que estú sendo gerada uma lista para ser encaminhada à

45 TERRACAP. O Rcprcsentante da Agencia de Fiscalização-AGEFIS. Francisco das Chagas

46 Leitão enl~ltizou ser complicado ter em um mesmo quarteirão. um lote com um tipo de uso. e

47 o vizinho ter outro uso. O Conselheiro Leonardo Mundim também corroborou com a

48 preocupação. pois jú aconteceu em outras cidades. A Subsecretária Cláudia Varizo

49 Cavalcante esclarcceu que uma alternativa para tal questão seria o remembramento. A

50 Assessora Renata i\Iarchini Lourciro complementou explicando que serão feitos os

51 poiigonos. indicando as áreas onde podcm haver remembramento entre UOS diferentes. que

52 serú mapeado. O Conselheiro Leonardo Mundim enfàtizou que o remembramento é uma

53 alternativa excelente. mas que tem a preocupação no tocante à qualidade de vida das pessoas

54 que morarão no lotc dos fundos do quarteirão. por exemplo. se os proprietários dos lotes da

55 frente não quiserem làzer remembramento. o lote de trús ficará com um paredão. sem sol. sem

56 vista. em razão de ser resideneial unif~uniliar. Sugeriu tentar pelo menos para as áreas mais

57 centrais. uma UOS mais permissiva. em termos de possibilidade do lote de trás ser

58 remem brado junto com o da frente c vicc-versa. A Assessora Renata Marchini Loureiro

59 esclareceu que na hora de ver os parâmetros e definir os poligonos. serú avaliada a sugestão.

60 O Conselheiro .João Gilherto de Carvalho Accioly colocou as seguintes questões: I)

61 questionou se o fàto dos equipamentos públicos estarem com o uso' institucional. se

62 futurmllcntc conseguir alglllna liberação para comercialização. não leria algUtll entrave.
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ponderou ser mais interessante o remembramento acontecer com possibilidadc de ter dois

acessos ao lote. O Dirctor Márcio Brito Silva Ferreira ressaltou que o desenho urbano das

cidades. em que as vias locais são muito apertadas e que. portanto. tem a preocupação de que

se possa piorar essa situação. Durante os debates surgiu a dúvida de que se precisaria ou não

desafetar equipamento público. Ao que o Representante da Agencia de Desenvolvimento do

Distrito I'ederal - TERRACAP. Senhor Giuliano I'enatti esclareceu que equipamento

público não é desafetado. pois no caso de um equipamento público. c1e tem uma matricula.

então é um bem dominial. não é área pública. O Diretor Márcio Brito Sih'a Ferreira

apresentou resumo de Samambaia. I~uma cidade linear semelhante ao Recanto das Emas. mas

ao contrário. tem 4 grandes avenidas. que compõem o conjunto da cidade. O centro urbano

tem uma ligação com a Ceilândia. mas ainda não existe uma ligação com o Recanto da Emas.

Na proposta da LUOS as vias de atividades ficaram com uso CSIIR2. que é o uso misto com

obrigatoriedade de serviços ou comércio no térreo. admitindo a habitação multil~lIniliar nos

pavimentos superiores. Os lotes que margeiam essa via são CSlIIU. aplicados em vias

estruturantes. A borda do Setor de Mansôes. conforme a proposta da última LUOS. já

acontecem algumas atividades que não são uso residenciais exclusivos. c agora está com uso

CSlIR2 não obrigatório. podendo ter todos os usos. mas sem obrigatoriedade. As vias de

atividades. com uso CSlIR2; o RO I é o miolo da quadra; o RO 2 são as conexôes entre

quadras. E os lotes atrás da via de atividade. ficaram com uso CSlIR2/1 NO. O sctor de

indústria. a ADE com uso CSlIND2. virado para a f3R-060: e os lotcs menores com uso

CSINDR. O Conselheiro André Luiz Almeida Pinto de Oliveira pontuou algumas

ponderações: a) chamou a atenção para o f~ltO da primeira entrada de Samambaia

teoricamente terá uma vocação para virar comercial: b) i\DE. voltado para uma estrada.

também tem vocação comcrcial e está como indústria: c) no centro urbano. obrigar a làzer o

térreo todo comercial traz preocupação. a sugestão seria ser NO. pois do contrário poderá

inviabilizar muitos lotes. A Subsecrctária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que será

separado indústria do comércio. Será adequado para comportar as atividadcs. c a lógica é

onde for admitido residência. podeni haver também hotel. onde não for admitido residência.

também não podcrá haver hotel. O Conselheiro ,João Gilherto de Carvalho Accioly

enlàtizou que o NO não impede que tenha o comércio no térreo. mas q~le a Obrigatorieda~
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93 em ter o comércio talvcz podc cnar algum tipo de descquilíbrio. Explicou que um dos

94 motivos de criar obrigatoriedade é. por excmplo. é ter alguns conjuntos sendo remem brados

95 para habitação multitàmiliar. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante pontuou que é um

96 desatio alcançar esse cquilíbrio em algumas cidades. como Samambaia. mas que a equipe está

97 preocupada com isso. a Diretor Márcio Brito Silva Ferreira explicou que algo que preocupa

98 é a questão da urbanidade. Que embora o CSIIR2 às vezes se tornar excessivo uma imposição

99 do uso comercial no térreo. em outros casos. por exemplo. no centro urbano. para a cidade

100 isso é salutar. a Diretor M,íreio Brito Silva Ferreira explicou que com relação ao uso

101 institucional de Samambaia. até a partir da última LUaS. o levantamento dos lotes

102 institucionais cra um universo muito pequeno em rclação aos outros usos. entendendo que

103 scria interessante não aplicar o institucional em Samambaia porque eram poucos lotes. a
104 Representante da Agetis Francisco das Chagas Leitão ponderou que haverá necessidadc de

105 ,'eriticar os lotes para equipamento público. talvez um critério de tamanho de lote. pois há

106 lotcs que não serú viúvel nem a construção para jardim de infância. a Conselheiro

107 .JosmaiIton Inácio Lopes Icvantou a questão referente à ADE nas margens da BR-060. em

108 que grande parte já estú construído residência. apartamento. quitinetes. Também chamou a

109 atenção para o fàto de que em Samambaia hú um projeto para hospital. mas que na verdade

110 foi executado um posto de saúde mclhorado. a Conselhciro .João Gilberto de Carvalho

111 Aecioly reforçou que na apresentação dos primeiros mapas observou sobre a existência do RE

112 tanto para coletivo. como para habitação unij~lIniliar. e questionou se os técnicos chegaram à

113 alguma conclusão. porque a sugestão apresentada era a extinção das RE. só existindo Ra.

114 Assessora Renata Marchini Loureiro explicou que cm relação a RE 1. ele deixou de existir

115 no Lago Sul e no lago Nortc. c passou a ser Ra I. só permanecendo em condomínio. onde é

116 multitàmiliar na tipologia de casa. ou na tipologia de apartamento. que é RI. a RI de agora

117 era o RE 2 de antes. a RE 2 eram os condomínios e os fracionamentos do Parque Way. que

118 atualmente se chamam de RE I. Explicou ainda. que pode aquelas que. na licença de

119 funcionamento hoje jú permitc as atividades sem cstabelccimcnto. Então. uma pessoa que

120 trabalha em casa pode dá um endereço rcsideneial. não pode é receber. a Conselheiro André

121 Luiz Almeida I'into de Oliveira ponderou que pudesse cstá melhor explicitado em algum

122
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123 Renata Marehini Loureiro esclareceu que isso Vai entrar como um artigo. que tem na

124 legislação que trata da licença de funcionamento. e que precisará compor a LUaS. A

125 Assessora Renata Marehini Loureiro completou dizendo que tais atividadcs será. por

126 excmplo. para um arquiteto que vai ao c1icnte; um fisioterapeuta. A Subsccretária Cláudia

127 Vari:lO Cavalcante esclarcceu que o material disponibilizado para a Consulta Pública. quc

128 está na Internet ainda não contempla algumas questões que já foram debatidas. pois não

129 houve tempo hábil de atualizar. Solicitou ao pleno acessar o site da Secretaria. para

130 acompanhar melhor o texto da lei. Explicou que todas as sugestões foram anotas c serão

131 avaliadas. para posterior ajuste. Item 4. Encerramento. Encerradas as discussões e debates.

132 agradeceu a presença de todos. c explicou que consultará a agenda do secretário c da equipe.

133 para marcar a próxima reunião. e os eonsclheiros serão comunicados.

MÁRCIO B
Diretor Dia

CLAUDIA~~~E
ubsecretária SUGEST/SEGETH

RENATA MARCHINI LOUREIRO
Assessora SUGEST/SEGETH
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