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ATA DA 17"REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO-LEI DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS

Às quatorze horas e trinta minutos do sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e

dezessete, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edifício Sede da

SEGETH, foi aberta a 17"Reunião da Câmara Técnica da Lei De Uso e Ocupação do Solo do

Distrito Federal - LUOS, pelo Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Gestão do

Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, e contando com a presença

do Secretário Adjunto da SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues e da Subsecretária de

Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH, os membros representantes da Sociedade Civil do

Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito

Federal - CCPPTM/DF e do Conselho de Planejamento TelTitorial e Urbano do Distrito

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

SUGEST/SEGETH, Renata Marchini Loureiro, Márcio Brito Silva Ferreira, Ana Cristina

Machado Vieira, Maria Olivia Rosa, Maria Del Consuelo Lemos, Maria das Graças M. de

Oliveira, Eni Wilson de Barros Gabriel e Giovana de Oliveira Cardoso. A lista de presença

encontra-se anexa ao final desta Ata. A palita segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1. Ordem do

dia: 1.1. Abertura dos trabalhos. 1.2. Informes. 1.3. Apreciação e Aprovação da Ata da 15'

Reunião da Câmara Técnica, realizada no dia 17/03/2017. IA. Planilhas de Parâmetros

Urhanísticos. 2. Itens para Apreciação. 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. A Subsecretária

Cláudia Varizo Cavalcante. Sugest. abriu os trahalhos, cumprimentando a todos. Em

seguida proferiu alguns esclarecimentos: A) Explicou que nas últimas semanas houve um

trabalho bastante intenso para finalizar a definição dos parâmetros, bem como fazer os

últimos acertos com relação à questão do mapa de uso do solo e a escrita do próprio texto da

lei. B) Esclareceu que a equipe está presente para poder prestar os esclarecimentos

necessários com relação aos mapas. C) Enfatizou que todo o material foi disponibilizado

ontem pela manhã. O) Explicou que o presente material, bem corno todas as informações

constam do mapa dinâmico da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS. E) Esclareceu que

ainda não constam os parâmetros do lote no mapa, que ainda faltam as modelagens e o

trabalho de consultas - mas que serão disponibilizados até a audiência pública. F) Explicou ~

\~~v--- 1~\é



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal-
SEGETH
17' Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito
Federal - LUaS, realizada no dia 07 de abril de 2017

28 que a apresentação do texto da lei sení no sentido de chamar a atenção para algumas

29 alterações feitas no texto anterior, fazendo o aperfeiçoamento necessário. A seguir passou ao

30 Subitem 1.4. Planilhas de Parâmetros Urbanísticos. A Subsecretária Cláudia Varizo

31 Cavalcante iniciou a apresentação, pontuando os principais destaques: I) A forma de

32 apresentação das informações da LUaS foi alterada no site da Segeth, para um novo formato,

33 em que há uma barra permitindo o acesso direto ao mapa dinâmico. 2) a site mostra as

34 diversas fases da elaboração, por exemplo. a presente fase é a forma de ocupação, que são as

35 definições com rclação aos parâmetros de ocupação; e a próxima fase é do Projeto de Lei

36 propriamente dito. 3) Há uma parte do processo técnico - o histórico, que é todo o material já

37 estudado da LUaS. 4) Na parte de elaboração - são os princípios, como está sendo elaborado,

38 a metodologia utilizada. 5) Na parte de usos e atividades - tabela de atividades e o texto da

39 lei, que fizeram pane da primeira audiência pública. 6) Parte de acesso ao mapa dinâmico _

40 etapa em que está em elaboração. o quadro de parâmetros e a patte do Projeto de Lei atual. 7)

41 No processo panicipativo - são informações de como o processo se deu na Câmara Técnica,

42 nas reuniões com a comunidade, nas consultas públicas, na audiência pública - constam todas

43 as informações sobre a primeira consulta e. inclusive. as respostas já encaminhadas, bem

44 como a criação da Câmara Técnica. 8) As reuniões da Câmara Técnica - separadas por

45 etapas. sendo alimentada cada uma da forma como oconeu. 9) As informações sobre a

46 segunda Consulta Pública c sobre a primeira Audiência e Câmara Técnica. 10) Já há

47 disponível na consulta, todo o material - que vai do aviso de convocação da Audiência

48 Pública, da minuta do Projeto de Lei, até a tabela de usos e atividades. Esclareceu que a

49 última versão da tabela de atividades que faz parte do Decreto. são os usos de uma forma

50 geral ou por uas, facilitando bastante a consulta. 11) a mapa de mo do solo - está na última

51 versão, com colaboração de alguns ajustes. Ressaltou que todo o material está congelado no

52 site. até o momento da audiência pública. Apresentou o mapa que retrata a distribuição das

53 linhas de parâmetros - sendo possível identificar na cidade, onde OCOlTeum determinado

54 parâmetro de ocupação. Mas ponderou que ele não integra o Projeto de Lei, sendo apenas um

55 instrumental que integra o quadro de parâmetros, mas que por permitir uma melhor

56 visualização facilita à população de uma forma geral a identificar, através desse mapa, o

57 parâmetro específico. a Secretário Thiago Teixeira de Andrade complementou, informando ~
2
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que a dinâmica será a seguinte: a pessoa acessará o Geoportal, e verificará o uso e a tabela de

ocupação. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante continuou explicando que, ao acessar

os mapas, é possível com a tabela ao lado, verificar o código, bem como identificar todos os

parâmetros definidos para um determinado uso. 12) Informou que ainda há o quadro de vagas

- um quadro definido por usos e atividades, número de vagas de automóveis e bicicletas

também, e a necessidade ou não de se dispor de um vestuário. 13) também relacionado à

exigência de vagas, há o quadro do porte das edificações. 14) explicou que a exigência de

vagas é um parâmetro que está sendo introduzido. pois não fazia parte do outro PLC 79/20 I3.

O Secretário Thia~o Teixeira de Andrade explicou que o quadro é novo, mas reflete e

espelha a alteração de desenho do código de obra - são os mesmos estudos. só que mais

compatibilizados. Complementou explicando que quanto ao ponto da exigência de vagas

ficará mais claro quais foram os critérios sobre mínimo, máximo e o fator de acessibilidade. A

Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante continuou a apresentação: 15) Explicou que o art.

10 da Lei esclarece a finalidade da Lei, que é disciplinar os critérios e parâmetros urbanísticos

e sua abrangência, e também a relação dessa Lei de Uso e Ocupação, como instrumento

complementar de políticas teITitoriais do Distrito Federal, previsto na Lei Orgânica e no

próprio Plano Diretor de Ordenamento TeITitorial- PDOT. 16) Esclareceu que no art. 20 foi

colocado tudo que integra a Lei. como Anexo [: a tabela de uso e atividades; Anexo 11:os

mapas de uso do solo por região administrativa. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

esclareceu que a questão de áreas não regularizadas será tratada à medida em que o

parcelamento conter toda a sua ratificação. a aprovação, e chegar ao cartório - em alguns

casos, se for assentamento histórico e implantado pelo Governo, já entram automaticamente.

A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante continuou: 17) Explicou que também serão

incluídos na LUOS, os parcelamentos previstos e aprovados das regiões administrativas da

Fercal. Itapoã e Vicente Pires, pois as três áreas estão na área de abrangência da LUOS. mas

não estão contempladas pela LUOS, por não terem parcelamento aprovado e registrado em

cartório. O senhor Eduardo Aroeira Almeida, Associação de Empresas do Mercado

Imobiliário do Distrito Federal. ADEMIIDF questionou se seria o caso das colônias agrícolas

26 de Setembro e da Cana do Reino. Ao que o Secretário Thiago Teixeira de Andrade

esclareceu que não, que não é RA, não é um parcelamento consolidado, histórico. sendo bem~
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88 diferente. é zona rural, e a LUaS não fala sobre zona rural. A Subsecretária Cláudia Varizo

89 Cavalcante prosseguiu: 18) explicou que o parcelamento é aprovado por Decreto, e não por

90 lei, onde há áreas novas a serem parceladas, é Decreto do Governador, e assim permanecem.

91 19) Ponderou que também é deixado claro que não implica em qualquer alteração da Lei,

92 definições ou alteração de poligonal de região administrativa, por exemplo, uma localidade

93 que está no mapa. constando como RA de Ceilândia, e deixar de ser de Ceilândia, não altera a

94 Lei e nem os parâmetros. 20) Explicou que quanto aos princípios não oconeram mudanças, a

95 não ser melhoria de texto, ou mudança de alguma determinada questão que estava sendo

96 tratada como princípio, mas sem alterar o conteúdo. 21) Enfatizou que ainda podem ser

97 sugeridas contribuições para melhoria do texto da Lei. 22) No capítulo do uso e ocupação do

98 solo, também foi deixado mais claro o que define o uso - a Lei estabelece os usos, define

99 dentro desses usos. quais são os grupos que correspondem a esses usos, mas o detalhamento

100 de classe e subclasse vai ser dado em uma tabela, estabelecida por Uso e Ocupação do Solo _

101 UOS, e nas tabelas parciais de usos e atividades por UOS - e que há também outra tabela

102 construída, sendo o mesmo conteúdo. mas para cada uma das UOS. Explicou que nas

103 referidas tabelas tem algumas exceções em relação a usos permitidos e proibidos. 23)

104 Mencionou que as tabelas são detalhadas de acordo com a CNAE. até o nível de subclasse, e

105 também que a sua atualização deve ser feita pelo poder público. 24) Ainda em relação às

106 UOS, ressaltou uma alteração que foi feita quanto ao que foi apresentado na primeira

107 audiência pública, em função dos próprios debates com a comunidade. que foi o detalhamento

108 da UOS Residencial Exclusivo-RE. em três níveis. E o que foi submetido à Audiência Pública

109 continha apenas o RE I e 2. mas que permitia habitação unifamiliar, ou habitação

110 multifamiliar, na tipologia de casa ou na tipologia de apartamento. 25) Esclareceu que nos

111 debates com a comunidade, principalmente a comunidade do Lago Sul, Lago Norte, houve o

112 retorno do Residencial Exclusivo I - REI, previsto apenas para habitação unifamiliar.

113 Ressaltou que os mapas já estão atualizados com a alteração, tendo o RE I, admitindo o uso

114 Residencial Exclusivo, na categoria de habitação unifamiliar; o RE2. eonespondendo ao uso

115 Residencial Exclusivo, na categoria de habitação unifamiliar ou habitação multifamiliar, em

116 tipologias de casas, lotes para condomínios urbanísticos do Park Way, por exemplo; e o RE3

117 que permite exclusivamente o uso residencial, na categoria de habitação multifamiliar apenas~ ~
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na tipologia de apartamentos e de apartamentos combinados com casas. O senhor Eduardo

Aroeira Almeida questionou se com relação ao uso misto há obrigatoriedade de lojas no

térreo permanece. Ao que a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que sim.

que permanece. E que há dois tipos: o CSlIR e o CSlIRNO. em que quando é UOS CSIIR. o

uso residencial é permitido. mas não no nível do télTeo. sendo obrigatório alguns dos outros

usos que não residencial; e na UOS CSIIRNO. não há nenhum uso obrigatório, todos os usos

são admitidos. podendo ocorrer em qualquer pavimento. não havendo qualquer restrição da

simultaneidade dos usos. O senhor Eduardo Aroeira Almeida relembrou uma sugestão que

já fez. questionando se a mesma foi avaliada ou não. que percebe como sendo atendidas

várias coisas em Samambaia. mas foram transformadas em NO. principalmente na parte

ímpar. menos ocupada. melhorando bastante os usos comercialmente falando. Mas ponderou

que na reunião em que foi iniciada a discussão. ficou preocupado com essa obrigatoriedade no

térreo. apesar de entender os motivos. Relembrou as preocupações levantadas na ocasião: a) o

que acontece ao telTeno se for muito cumprido - pois da forma como está definido. não

poderia ter apartamento no térreo nos fundos do telTellO;b) evitar que não se tenha lotes com

possibilidades, por exemplo, o final de Samambaia, na beira da avenida. que comercialmente

falando muitas vezes os lotes não são vendidos porque terá a obrigatoriedade de fazer uma

loja no térreo. Sugeriu colocar algo que possa estimular, ao invés de vedar. proibir. A

Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que já começou a trabalhar na definição

da fachada ativa desse tipo de configuração. Que de fato é uma demanda já verificada, com

possibilidade - mas ainda não conseguiu escrevê-la. por não ter trabalhado sufieientemente o

conceito da faixada ativa. O senhor Rogério Markiewicz. Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Distrito Federal - CAU questionou como está o SOF Sul. tendo em vista que há

prédios residenciais em meio às oficinas. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante

rcspondeu que nesse caso a análise é diferente. A senhora Renata Marchini Loureiro.

COGEST/SUGEST complementou informando que a categoria de UOS definida para o SOF

é o INDR. uso industrial. mas a residência é admitida; diferentemente de Taguatinga e do

Gama, onde podem haver o uso residencial. ou uso de serviços, podendo ser um ou outro: e

no IND. o uso industrial é obrigatório. O senhor Ipaminona Rodrigues da Silva, Associação

dos Inquilinos de Ceilândia do Distrito Federal e Região Metropolitana
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colocou a prcocupação com relação 11 tipologia dos usos em Ceilândia, em que em algumas

áreas a população está isolada, nâo havendo acesso ao metrô, a 22/24, por exemplo. a

Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que permite a residência nos andares

superiores. a senhor Mateus Leandro de Oliveira, Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo do Distrito Federal - FECaMÉRClalDF colocou algumas questões: A)

uma que já foi discutida em outras reuniões, mas até para saber se já foi avaliada e entendida,

que é a questão de que as partes nas cores em laranja admitem apart hotel, e CSII2 não admite

apart hotel. Ponderou que foi uma preocupação já levantada quando houve a discussão, de que

deveria ter um tratamento uniforme porque existem lotes que tem apart hotel, não foram

implantados, mas estão com projetos cm análise, com base no PDL, e que perderão tal

condição a partir da LUaS. 13) Uma preocupação dos novos usos, em laranja, que admitiriam

não só apart hotel, mas agora rcsidencial puro, e que não par1iciparam efetivamcnte do EIV

que foi aprovado. a Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que tem a transição e a

opção. Mas se for o caso poderá ser colocado na LUaS, em termos de que uma reaprovação

mantendo o uso original aprovado, é permitida. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante

complementou, informando que só foi incluído porque de fato já está implantando como tal,

mas que vale uma nova varredura para averiguar. Seguiu a apresentação. 26) informou que

havia o conteúdo do PLC da primeira audiência, tal conteúdo diz respeito aos postos de

abastecimento e unidades especiais - toda essa par1e foi passada para após os parâmetros, por

se tratar das especificidades das unidades especiais e dos postos de abastecimento, tanto de

uso, quanto de parâmetro. 27) Explicou que a Lei trata: a) coeficiente de aproveitamento

básico; b) coeficiente de aproveitamento máximo; c) altura máxima da edificação: d) taxa de

permeabilidade mínima; e) taxa de ocupação máxima; 1) dos afastamentos mínimos laterais,

frontais e de fundos; g) subso!os. marquises, galerias obrigatórias; h) definição do número

mínimo de vagas para veículos intemos aos lotes ou projeções. 28) Esclareceu que os

parâmetros estão definidos até o nove, menos o número de vagas, que segue uma tabela à

parte e estão definidos no quadro de parãmetros de ocupação. 29) Para as uas INST -EP, que

é o equipamento público, não são definidos os parâmetros de ocupação do solo, devendo

obedecer 11 legislação ambiental. estudo de impacto de vizinhança, quando definidas em ~

legislação específica; exigência de vagas de veículos internas ao lote; altura máxima
6 .C-
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permitida em plano de zona de proteção de aeródromo e também nas normas da Agência

Nacional de Telecomunicação, referente a canais de telecomunicações; delimitações

estabelecidas nas normas distritais e federais para a área do entOI11Odo Conjunto Urbanístico

Tombado. 30) Os lotes e tipologias de habitação multifamiliar nas tipologias de casas, e de

casas combinadas com apartamentos, na fOllna de condomínio urbanístico, previstas nas UOS

RE2 e RE3 devem dispor de um plano de ocupação que especifique os parâmetros para as

unidades autônomas e áreas comuns condominiais, compatíveis com o quadro de parâmetros

de ocupação do solo, e na legislação urbanística específica. 31) Coeficiente de aproveitamento

- as áreas de constmção cobertas e situadas no interior do lote ou projeção são computadas no

coeficiente de aproveitamento. A exceção foi no sentido de preservar a relação do edifício

com o espaço público, com o logradouro. 32) Foi feita definição da fachada ativa, mas ainda

precisará ser mais trabalhada e discutida para uma melhor caracterização. O Secretário

Thiago Teixeira de Andrade complementou explicando que a fachada ativa é uma fachada

que tem acesso público do pedestre. O senhor Francisco das Chagas Leitão, Agência de

Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS perguntou se os conceitos apresentados estão

hanllonizados com a nova redação do código. E se na parte que fala dos pilotis - se são

quaisquer atividades ou atividades específicas. Ao que o Secretário Thiago Teixeira de

Andrade respondeu que de modo geral onde há pilotis é residencial exclusivo. Explicou

ainda que a compatibilização com o código foi feita, mas que é interessante fazer melhor

verificação. O senhor Rogério lVlarkiewicz questionou se no caso de criação de uma praça de

acesso de uso público scria uma fechada ativa. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

esclareceu que a princípio não. porque não adianta afastar três metros, colocar banquinhos,

por exemplo, e ter um muro na garagem atrás. Ponderou que o uso residencial também

caracteriza a fechada ativa, por exemplo, um lote com quatro apartamentos télTeos abertos. A

Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante continuou. 33) explicou que a fachada ativa está

muito relacionada com a possibilidade de como se aproxima o público do privado. Quanto à

questão de pilotis, informou que houve a preocupação em falar que pode ter a ocupação,

porque na tabela de parâmetros, o coeficiente dado para lote em projeção, por exemplo, é o

coeficiente 4, mas a altura possível é de 5 pavimentos. O Secretário Thiago Teixeira de

Andrade sugeriu uma nova redação: "o pilotis previsto no inciso IV Parágrafo 10 deve ser

~7
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208 situado no nível térreo, e pode ter ocupação máxima de 40% de sua área, não computando do

209 potencial coletivo, vedada a constituição de unidades imobiliárias". A Subsecretária Cláudia

210 Varizo Cavalcante explicou: 34) Foi colocado que a altura máxima das edificações é a

211 medida vertical entre a cota de soleira e o ponto mais alto da edificação, excluídos os

212 elementos: caixa d'água, casa de máquina. antena para televisão, pára-raio, infraestrutura para

213 rede de telecomunicações, chaminés. campanários. exaustores e placas solares. O senhor

214 André Luiz Almeida Pinto de Oliveir'a, Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do

215 Distrito Federal - ADEMIIDF sugeriu incluir a platibanda, porque às vezes se faz uma

216 platibanda mais alta só para inclinação de telhado. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

217 colocou que a altura máxima da edificação, se computa. Ressaltou que o cálculo é justamente

218 o número de pavimentos que o potencial construtivo dá vezes três e meio, que é um

219 pavimento bastante razoável para a maioria dos usos. O senhor Eduardo Aroeira Almeida

220 pontuou que não consegue entender cotas de soleira em cidade satélite, só no Plano Piloto.

221 Questionou se nas cidades satélites isso não deveria ser uma atribuição do arquiteto,

222 considerando a acessibilidade e nível do terreno. O senhor André Luiz Almeida Pinto de

223 Oliveira corroborou, acrescentando que seja no Planto Piloto. seja fora, muitas vezes se tem

224 um aclive muito grande. Ponderou que em lotes muito comprimidos é melhor para o uso da

225 edificação que ele seja pelo ponto mais alto. pois evita que em período de chuvas entre água

226 no prédio. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que Brasília tem algumas

227 particularidades que são de natureza morfológica mesmo, com muitos lotes desvinculados de

228 vias. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante prosseguiu a apresentação. 35) Ponto

229 médio da edificação - é utilizado em lotes muito grandes. que às vezes tem mais de uma

230 edificação. então é utilizado a referência ao ponto médio da edificação. O senhor Eduardo

231 Aroeira Almeida sugeriu que os arquitetos pudessem definir o local do prédio nas cidades _

232 pois entende que para resolver o problema técnico de altura máxima poderia se resolver com

233 coeficiente. com afastamento, com alguma outra coisa. porque a implantação é

234 importantíssima. e a pior coisa que pode existir é um prédio mal implantando. A Subsecretária

235 Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que não afeta a implantação do prédio, só definirá a

236 altura da edificação. Houve ainda questionamento do plenário quanto: a) se está tendo alguma

237 relação de coeficiente, com o porte das vias, pensando no dado da audiência na Câmara
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238 Distrital, da população relacionada aos cOlTedores de transporte de massa em Brasília; b) se

239 tem cogitado algum tipo de limitação a número de vagas pcrto dos mesmos cOlTedores, para

240 induzir o uso. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que sim em alguns

241 casos, principalmente em Águas Claras; na Ceilândia tem uma dificuldade, porque como veio

242 o metrô depois, o metrô está em tomo de lotes 8 x 20. Explicou que foi até discussão no

243 Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento TelTitorial e Metropolitano do Distrito

244 Federal - CCPPTTM, que no caso da flexibilidade para eventualmente adensar em tomo de

245 transporte seria nos critérios de remembramentos e flexibilidade de uso. Quanto à limitação

246 do número de vagas respondeu que sim. que para os lotes pequenos, a ideia seria colocar nos

247 critérios de remembramento, para que assumam o uso mais flexível. A Subsecretária Cláudia

248 Varizo Cavalcante explicou que o critério do remembramento que ainda não está escrito, é

249 algo até já discutido na Câmara Técnica, que é a possibilidade de que onde estiver previsto os

250 usos mais diversificados, possa se remembrar com lotes de uso de VOS diferentes, RO 1,

251 mantendo o uso da via. O senhor Eduardo Aroeira Almeida perguntou se no caso de haver

252 uma cota de soleira elTada, e estiver no meio do pavimento, sendo de 2 a 3 metros, tranquilo:

253 mas em sendo no meio do pavimento - perguntou qual seria a felTamenta de questionamento.

254 A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que a cota de soleira só dá a altura,

255 podendo ser feita da maneira como quiser. O senhor André Luiz Almeida Pinto de Oliveira

256 questionou como poderia ser a revisão, no caso de uma cota de soleira está a meio metro

257 abaixo - se nesse caso estaria sendo prejudicado. uma vez que o prédio estaria perdendo um

258 metro e meio ao final. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que isso só

259 acontecerá se o lote for muito grande, e tal situação acontecer no meio da edificação, mas

260 significará que de alguma forma já dissociou da ma. O senhor Leonardo Mundim, Ordem

261 dos Advogados do Brasil - OAB/DF colocou uma preocupação a respeito da questão da

262 fixação da cota de soleira pelo órgão, questionando se seria o caso de prever uma

263 possibilidade de uma solicitação de reavaliação, tendo em vista o risco de haver um equívoco

264 na avaliação dos parâmetros. Ao que o Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu

265 que é um rito administrativo próprio. porque está definido o critério, e não o valor em

266 número. Esclareceu ainda que não poderá questionar o critério, mas que eventualmente a

267 pessoa poderá entrar com recurso com uma planta cadastral que verificou. e mostrar que há

~k~'
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268 um eITO.A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante pontuou que o procedimento é o da

269 aprovação de projeto, não é da LUOS. Continuou a apresentação - 36) Taxa de

270 permeabilidade - é um dos problemas porque foram feitas algumas alterações na minuta, e

271 quando a minuta foi encaminhada para poder alimentar no site, o arquivo enviado foi

272 desatualizado - mas que será atualizado. Explicou que a taxa de permeabilidade tem dois

273 parágrafos, com sua definição, como um mínimo da área do lote que deve ser mantido

274 obrigatoriamente permeável e com cobei1ura vegetal para permitir a absorção e infiltração de

275 águas pluviais. Esclareceu que o PLC anteriormente trazia uma flexibilização da taxa de

276 permeabilidade, para ser cumprido mediante mecanismos ai1ificiais de infiltração de águas

277 pluviais, mas foi retirado por se entender ser um assunto de uma legislação específica e não

278 da LUOS. 37) Taxa de ocupação máxima - foi colocado a definição do percentual máximo de

279 superfície do solo, que pode ser ocupado pela projeção horizontal da edificação ao nível do

280 solo. 38) Afastamentos obrigatórios - são as distâncias mínimas perpendiculares entre a

281 edificação e as divisas laterais, frontais e de fundo, definidas para garantir adequada insolação

282 e ventilação dos logradouros e das edificações. Pontuou que há necessidade de maior debate

283 para encontrar uma forma de lidar com a questão de um metro e meio de afastamento em

284 edificações de maior altura, por ser insuficiente. O senhor Eduardo Aroeira Almeida

285 ressaltou que se um dos motivos é dá mais liberdade ao arquiteto. seria interessante deixar

286 essa pai1e na mão do arquiteto - pois entende ser urna qualidade de projeto. O Secretário

287 Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues ponderou que serão feitas simulações, e onde houver

288 edifícios em altura, será dado o afastamento adequado independentemente se haverá abei1ura

289 ou não, mas já prevendo um afastamento compatível com essas abei1uras. O senhor

290 Leonardo Mundim sugeriu para quando for fazer a avaliação do distanciamento da abei1ura

291 de janelas, levar em consideração o Ai1. 1301 do Código Civil: "É defeso abrir janelas, ou

292 fazer eirado, telTaço ou varanda, a menos de metro e meio do teITeno vizinho. 1. As janelas

293 cuja visão não incida sobre a linha divisória. bem como as perpendiculares, não poderão ser

294 abertas a menos de 75 (setenta e cinco) centímetros. Parag. 2. As disposições deste artigo não

295 abrangem as abei1uras para luz ou ventilação. não maiores de 10 (dez) centímetros de largura

296 sobre 20 (vinte) centímetros de comprimento e construídas a mais de 2 (dois) metros de altura

297 de cada piso." A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante continuou. 39) Explicou que as

~ ~
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298 simulações foram feitas usando afastamentos entre torres e com lote vizinho. em tomo de 7 a

299 10 metros para os pavimentos mais altos. Enfatizou que deu para fazer simulação dos

300 parâmetros dos lotes. com a distância constante no projeto. Esclareceu que foram feitos

301 alguns ajustes na minuta. nos pontos: a) unidades especiais: b) questão dos postos de

302 abastecimentos - clarificando melhor o texto. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

303 ainda colocou quanto ao fator de acessibilidade. que: a) mais perto dos grandes palas. é

304 metade das vagas de referência; b) onde não há nenhuma relação nem de distância. nem de

305 proximidade. é um; c) onde tem uma relação de distância dos paios. será um e meio. Ficaram

306 faltando apresentar os pontos: a) utilização do subsolo; b) galerias obrigatórias e marquises; c)

307 vagas a veículo. Em seguida passou ao Subitem 1.3. Apreciação e Aprovação da Ata da 15'

308 Reunião da Câmara Técnica. realizada no dia 17103/2017. A ata foi aprovada por

309 unanimidade. Item 3. Assuntos Gerais. O senhor Rogério Markiewiez elogiou o Geoportal.

310 afirmando ser de grande utilidade. O scnhor Mateus Leandro de Oliveira elogiou a

311 metodologia de trabalho da LUOS. parabenizando toda a equipe. O Secretário Thiago

312 Teixeira de Andrade informou que a meta para o primeiro semestre é a conclusão dos

313 trabalhos. com a Audiência Pública final. para que no segundo semestre a Câmara Legislativa

314 possa se debruçar sobre o tema. Ainda informou que foram concluídos os trabalhos do Código

315 de Obras, da Lei de Permeabilidade e da Compensação Urbanística. estando todos na Casa

316 Civil. Item 4. Encerramento. Encenadas as discussões e debates. agradeceu a presença de

317 todos. encenando a reunião .
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