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ATA DA 32 REUNIÃO DA CÃMARA .17CNICA 
LEI DE USO E OCUPAÇÃ9 DO SOLO DO DISTRI O FEDERAL - IMOS 

	

1 	Às nove horas do vigésimo primeiro dia do mês 'de agosto do apo de dois mil e dezessete, no 

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

	

3 	aberta a 3? Reunião da Câmara Técnica — Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal 

	

4 	- LUOS, pela Subsecretária de Gestão Urbana - Sugst, Cláudia Varizo Cavalcante, cintando 

	

5 	com a presença de membros representafites da Sociedlide Civil do Conselho' Consultivo de 

	

6 	Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal — CCPPTM/DF e 
4 	 4 1 

	

7 	do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano —,CONPLAN, bem como do Cntupo de 

	

8 	Trabalho da Subsecretaria de 'Gestão Urbana — ,SHGEST/SEGETH; instituído cdm a 

	

9 	finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Com'plementar, que dispõe sobre a LUOS. A 

	

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

	

11 	dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; -1.3: Aprovação das Atas das 24 e 2? Reunião 

	

12 	realizadas nos dias 06 e 12/07/2017, respectivamente; 1.4. Continuidade discussão - Projeto 

	

13 	de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS (a partir do Art. 79). 2. 

	

14 	Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Seguiu diretamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura 

	

15 	dos trabalhos: A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu por aberta a seção saudando 

	

16 	a todos. Explicou que objetivo da reunião é dar continuidade à leitura do Projeto de Lei 

	

17 	fazendo a verificação das contribuições, para iniciarem o processo de apresentação da minuta 

18 após as contribuições, identificando cada um dos pontos e mostrando as alterações 

	

19 	procedidas. Com  inversão de pauta, passou ao Subitem 1.4. Continuidade discussão - Projeto 

	

20 	de Lei Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS (a partir do Art. 79):  com 

	

21 	análise e discussão da Minuta do PLC, conforme a ordem cronológica dos acontecimentos a 

	

22 	seguir: 1) Art. 79. A ocupação de subsolo para garagem deve obedecer aos seguintes 

	

23 	parâmetros: I — somente pode alcançar área verde definida no projeto urbanístico, 

	

24 	comprovada a impossibilidade de situar-se abaixo de áreas já pavimentadas; II — não ocupar 

	

25 	faixa superior a 8,00m de largura contados do limite do lote ou projeção. Houve pedido de 

	

26 	revisão para esse item, solicitado para tratar deste tempo em outra reunião, quando os 

	

27 	solicitantes do Sinduscon estiverem presentes. Parágrafo único. No caso de lotes ou projeções 

	

28 	de que trata o art. 74 situados a menos que 20,00m de outros lotes ou projeções, a área da 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
32  Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Distrito Federal — LUOS — 21/08/2017 

- 

29 	garagem deve ser respeitada faixa com largura a ser contado dó limite do lofr ou projeção 

30 	obtida pela fórmula Lc = (Dep/2)-2. I Lc é a largura da área de concessão de área pública 

31 	no subsolo; II— Dep é a distancia enttle o lote ou projeção e os lótes ou projeções vizinhas. 

32 	Quanto ao trecho "a área da garagem deve ser respeitada faixa" pedido de reflexão sobre a 

33 	redação para esclarecer que a fórmula se aplica apenas nas laterais com menoside 20,00 m. 2) 

34 	Art. 80. É permitida a ocupação de área pública não onerosa para instalação de poço inglês, 

35 	vinculadas as edificações de usos residencial com atividade de habitação mult(amiliar e aos 

36 	usos comerciais, prestação de serviços, institucionais e industrial, em projeções ou em lotes 

37 	de que trata o Art. 74. Questionamento se aplica em qualquer lóte ou apenas os previstos no 

38 	Art. 79. Com  a sugestão de redação de "em projeções ou em llotes" e supressão do trecho 

39 	"isolados com taxa de ocupação de 100%". 3) Art. 81. No caso de concessão de área pública 

40 	não será permitido afloramento de subsolo decorrente de alteração do perfil natural do 

41 	terreno, por movimento de terra. 4) Capitulo IV - Da Compensação Urbanística. Art. 82. A 

42 	Compensação Urbanística é o instrumento que possibilita a regularização e o licenciamento 

43 	de empreendimentos edificados, em lote ou projeção registrado no cartório de registro de 

44 	imóveis competente, em desacordo com os índices e parâmetros urbanísticos estabelecidos na 

45 legislação urbanística, mediante indenização pecuniária ao Poder Público. Sugestão do 

46 	Representante Leonardo Mundim, OAB/DF, de debater o tema somente após a aprovação do 

47 PLC de Compensação Urbanística. Para fazer a compatibilização. 5) Art. 83. São 

48 considerados de interesse público, para fins de regularização mediante Compensação 

49 	Urbanística, nos termos do §20  do art. TV do — PDOT, as edificações que não cause prejuízo 

50 	urbanístico significativo para o entorno bu não comprometa a capacidade do atendimento da 

51 	infraestrutura urbana e atenda aos seguintes critérios: Sugestão de rever esse item: Retirar 

52 §2° do Art. 199. I — abrigue usos admitidos para o lote ou projeção por esta Lei 

53 	Complementar; II — comprovadamente construída até a data estabelecido pelo PDOT; III — 

54 área computável no coeficiente de aproveitamento inferior ao coeficiente máximo 

55 	estabelecido pelo PDOT para a zona urbana onde se insere o lote ou projeção. Sugestão de 

56 	rever esse item, pois está diferente da Lei da Compensação Urbanística. A Senhora Vera 

57 	Mussi Amorelli corroborou que devesse compatibilizar o que está na Proposta de Lei com o 

58 	que está sendo proposto, e não colocar a questão de uso, pois na compensação urbanística não 
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59 se trata desse tema, sugerindo a retirada do Inciso I. 6) quanto ao próximo Titulo IV, 

60 	Capitulo Único, Das Infrações e Penalidades, a Coordenadora de Gestão Urbana da Segeth, 

61 	Gisele Mancini acrescentou que, sem a presença da AGEFIS não há efetividade em discutir o 

62 	Capitulo. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante registrou que todo o trabalho feito no 

63 Capitulo foi em conjunto com a equipe da AGEFIS, ficando inviável debate-lo sem seus 

64 representantes, aceitando a sugestão de discuti-lo a posteriori. A Senhora Vera Mussi 

65 Amorelli questionou se está ajustado de acordo com o que está no Código de Obras. A 

66 	Coordenadora Gisele Mancini respondeu positivamente. 7) Titulo V das Disposições Finais 

67 e Transitórias, Capitulo I - Das Disposições Transitórias. Com  a sugestão de avaliar a 

68 	necessidade de trazer algum dispositivo para compatibilizar com a Lei Federal 13.465/2017. 

69 	Art. 100. É permitida a autorização de funcionamento de atividade econômica em lotes da 

70 	UOS RE 1 e 2, para estabelecimento comprovadamente instalado, na data de publicação 

71 desta Lei Complementar, e que atenda aos seguintes critérios: Alteração de: "I — as 

72 	atividades estejam previstas nas em uma das UOS: RO 1 e CSII 1" para "I — as atividades 

73 	estejam previstas nas em uma das UOS: RO 1, e RO 2 e CSIIR 1", com a justificativa de que 

74 a alteração proposta está relacionada a base sintática, fazendo surgir a necessidade de 

75 	modificação na pontuação. Da forma disposta no inciso os elementos RO 1, RO 2 e CSII 1 

76 	estão com a mesma função sintática já que aparecem unidos pela conjunção "e". Com a 

77 mudança sugerida o significado final da frase mudará, trazendo o entendimento de que a 

78 	necessidade prevista será de apenas em relação a um dos elementos e não de todos como faz 

79 	sugerir o texto original. II — estar instalado e funcionando continuamente pelo prazo mínimo 

80 	de 5 anos no mesmo endereço. Com  a proposta original do "/// — atividade econômica 

81 	licenciada exercida no respectivo endereço e que tenha tido anuência dos vizinhos, de forma 

82 	regular, entre o período de 1996 e 2013"; Sugestão de alteração para: "H/ — atividade 

83 	econômica exercida no respectivo endereço e que tenha tido anuência dos vizinhos"; Quanto 

84 ao termo "licenciada" a justificativa para supressão é manter a obrigatoriedade de 

85 	licenciamento, bem como avaliar a possibilidade de exceção dos escritórios de advocacia que 

86 	estavam isentos de licenciamento. Quanto à mudança no texto, a justificativa apresentada é 

87 	que como a teleologia do caput tem a intenção de contemplar todas as atividades exercidas até 

88 	a publicação da Lei que não têm a licença de funcionamento, surge a necessidade de alteração 

ViV  3 
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89 do texto para adequação ao caso concreto. A frase "atividade econômica licenciada no 

	

90 	respectivo endereço de forma regular, entre o período de 1996 e 2013" não alcançará os fins 

	

91 	da Lei vez que traz restrições a empresas que não tiveram licenciamento neste período. O 

92 Representante, Josmailton Inácio Lopes, ASPRE/DF, explanou que, se consta como 

	

93 	instalado, dá o entendimento de que está licenciado, pois se houve autorização, mesmo que do 

	

94 	administrador, está permitido o funcionamento. Acrescentou que muitas pessoas não tiveram 

	

95 	a autorização efetivamente. A Coordenadora Gisele Mancini explanou que o texto original 

96 seria apenas para quem já teve o licenciamento de alguma forma, e que a proposta de 

	

97 	alteração apresentada pelos representantes do Park Way é que se instalou independente de 

	

98 	licenciamento ou não. A Senhora Vera Mussi Amotelli acrescentou que o texto está confuso, 

99 sugerindo discutir a sua intenção para depois escrevê-lo. A Subsecretária Cláudia Varizo 

100 Cavalcante informou que farão a distinção do que é critério e do que é condição para a 

	

101 	permanência. Justificou que a proposição da Administração do Park Way de retirada do Inciso 

	

102 	VI: tenha tido anuência dos vizinhos, nos termos da legislação vigente à época, pois, 

103 mantendo a obrigatoriedade de que tenha sido licenciado algum dia pelo Estado, ele tem 

	

104 	condição de ser suprimido. VII — a edificação deve estar regular e obedecer aos parâmetros 

105 de ocupação estabelecidos pela norma vigente na data da aprovação do projeto. A 

	

106 	justificativa apresentada é que existem cidades no DF, Varjão, Vicente Pires, que não tem 

	

107 	regularização fundiária completamente definida, por consequência não dispõem de carta de 

108 Habite-se o que inviabilizaria a concessão das licenças se o inciso fosse mantido. A 

	

109 	Coordenadora Gisele Mancini explanou que o Varjão já está regular, fazendo parte da LUOS, 

110 já Vicente Pires, informou que o seu recorte estaria fora da Lei, não fazendo sentido a 

	

111 	observação. A Diretora de Normas Urbanas e Informações da Subsecretaria de Gestão Urbana 

	

112 	da Segeth, Tatianne da S. Paz Souza acrescentou que o artigo se aplica aos lotes da UOS RE 

	

113 	1 e RE 2, que só constam do Lago Sul, Lago Norte e Park Way, e que tal observação não faria 

	

114 	sentido na aplicação do artigo mencionado. Quanto à questão de licenciamento de escritórios 

	

115 	de advocacia, o Representante Leonardo Mundim informou que há dois pareceres da década 

116 de 90, da Procuradoria, com aprovação do Governador dispondo que não precisavam de 

	

117 	licenciamento, informou que se passar a se exigir licenciamento ou ter sido licenciada entre 

	

118 	96 e 2013, o escritório não poderia ser licenciado. A Tatianne da S. Paz Souza explicou que 
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119 	o artigo trata de atividades que não estão no rol de atividades, porém, que já estão instaladas, 

120 	portanto, mantém-se a não obrigatoriedade de não ter o licenciamento, complementou que o 

121 	artigo se aplica apenas a quem está instalado na data da presente Lei Complementar, dando o 

122 	prazo de um ano para entrar com o requerimento. A Senhora Vera Mussi Amorelli sugeriu 

123 que reestudem o artigo, sugerindo uma nova redação para ser discutida. A Subsecretária 

124 	Cláudia Varizo Cavalcante corroborou com a sugestão, e quanto a questão colocada pelo 

125 Representante Leonardo Mundim, colocou que é pertinente que se compreenda que a 

126 	atividade teve um tratamento diferenciado em relação à obtenção de uma licença, e que será 

127 	feito o trabalho de separar, colocando com clareza os critérios e as condições que terão que 

128 	ser cumpridas. 8) Art. 101. É garantida a instalação e funcionamento do uso ou atividade 

129 permitidos para o lote ou projeção com base em legislação vigente anteriormente à 

130 Complementar e que tenham se tornado não permitidos, nos seguintes casos: I — 

131 	requerimento de renovação de licenciamento de atividades econômicas; II — pedido de 

132 	licenciamento de atividade econômica protocolado anteriormente à publicação desta Lei 

133 Complementar. Com  a observação do Representante Leonardo Mundim de que devesse 

134 	analisar se é conveniente a inclusão de atividades que estão instaladas sem licenciamento, mas 

135 	estavam contempladas na legislação anterior, se teriam a possibilidade de estarem regulares. 

136 	9) Art. 102. As solicitações de licenciamento de edificações protocoladas anteriormente ou 

137 em até 1 ano a partir da publicação desta Lei Complementar, podem ser apreciadas 

138 integralmente de acordo com legislação vigente anteriormente à publicação desta Lei 

139 	Complementar, mediante requerimento do interessado. Constando a observação de rever o 

140 	artigo. Que o prazo é pequeno, com a lembrança de que já haviam discutido e constava na 

141 minuta anterior um prazo de 3 anos. Bem como o destaque de debater após a reunião 

142 	específica dos coeficientes. § 1°. O protocolo do requerimento a que se refere o caput constitui 

143 opção pelo uso integral das regras e parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo 

144 	vigentes anteriormente a publicação desta Lei Complementar e renúncia da utilização das 

145 	regras e dos parâmetros decorrentes desta Lei Complementar. § 2°. A não manifestação de 

146 opção pelo uso das regras e parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo vigentes 

147 anteriormente à publicação desta Lei Complementar constitui concordância tácita sobre a 

148 	aplicação das regras e parâmetros urbanísticos estabelecidos nesta Lei Complementar. § 3°. A 
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149 solicitação de visto ou aprovação de projeto de arquitetura referida no caput pode ser 

150 	realizada uma única vez. Com  a supressão do trecho "sendo permitida, no prazo de 1 ano a 

151 	partir da solicitação, a realização de alterações ou substituição de projeto" do § 3°. § 4°. As 

152 alterações decorrentes do cumprimento de exigências podem exceder o prazo de 1 ano 

153 	previsto no §3°. Quanto ao § 4° há a observação de propor nova redação, avaliar as seguintes 

154 	questões apontadas: garantir que não se fique alterando o projeto sem limitação de prazo e 

155 garantir que se possa fazer a alteração de projeto aprovado, anteriormente a liberação do 

156 	habite-se. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante registrou que, apesar de não esgotado 

157 	os temas pela necessidade de que se faça a avaliação quanto à aplicação dos coeficientes que 

158 	será feita em reunião especifica, estão avançando em outros detalhes no debate. Quanto ao 

159 Art. 103, a Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que se trata de uma 

160 compatibilização dos projetos na metodologia da LUOS, pois é importante que todo o 

161 	território tratado esteja compatibilizado por uma mesma metodologia, portanto, sendo uma 

162 tentativa de abranger os projetos em tramitação para aprovação, e seriam integrados e 

163 	compatibilizados à metodologia. 10) Art. 103. Os novos projetos de parcelamento urbano do 

164 solo e de regularização fundiária que não se enquadrem no art. 54 devem ser 

165 	compatibilizados à metodologia da LUOS e integrados a sua base de dados nos termos do § 

166 	10  do art. 2° nos seguintes casos: 1 — projetos em tramitação para aprovação que estejam 

167 	aprovados pelo CONPLAN até a data de publicação desta Lei Complementar; 11— projetos 

168 	registrados em cartório de registro de imóveis que não tenham sido contemplados por esta 

169 	Lei Complementar. § 1° A compatibilização dos parâmetros de uso e ocupação do solo dos 

170 projetos referidos no caput deve ser realizada pelo órgão gestor do desenvolvimento 

171 	territorial e urbano, submetida à audiência pública e aprovada pelo CONPLA1V. Adição de 

172 um novo parágrafo § 1°, com a observação de que rever a redação, para escrever que o 

173 	conteúdo do projeto deve ser mantido. O que será realizado é compatibilização da linguagem. 

174 	sç 2° A alteração prevista neste artigo deve ser publicada por meio de Decreto. § 3° Os 

175 	procedimentos e os critérios para atendimento ao disposto neste artigo deve ser objeto de 

176 	regulamentação específica. § 4° Até a compatibilização prevista neste artigo os parâmetros 

177 	de uso e ocupação do solo estabelecidos nas normas urbanísticas. A Subsecretária Cláudia 

178 	Varizo Cavalcante esclareceu que não é objeto da LUOS tamanho de lote ou confrontante, e 
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179 	sim o uso. Reforçou que o objeto da LUOS é somente o que diz respeito a definições de usos 

180 	e parâmetros de ocupação, portanto, alterações que as legislações fazem em relação à previsão 

181 	de parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo não voltam ao cartório para alterar o 

182 	registro. Acrescentou que o Inciso I trata dos casos que ainda estão em processo, e não foram 

183 	a registro, e que voltariam ao CONPLAN para análise. Já o Inciso II trata dos processos que 

184 	já foram a registro em cartório. Completou que foi feito no intuito de dar uma avaliação mais 

185 	célere e técnica. A Coordenadora Gisele Mancini acrescentou que a ideia não é fazer nenhum 

186 	tipo de alteração, explicou que são projetos que já estão registrados, e a intenção é incorporá- 

187 los na LUOS, para que não haja diversas NGB's válidas em paralelo. Acrescentou que, 

188 	portanto, a intenção é inserir as NGB's do Poder Público na LUOS. A Senhora Vera Mussi 

189 	Amorelli informou que o artigo trata, em tese, de novos projetos de parcelamento urbano e 

190 regularização fundiária, solicitou que seja estudada a Lei popularmente conhecida de 

191 	regularização fundiária, 13.465, de 11 de julho de 2017, pois altera outras legislações e trata 

192 	de alguns aspectos correlatos a LUOS. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante registrou 

193 a solicitação e informou que irão estudar o tema. Informou que a próxima reunião será 

194 	realizada na quarta-feira, 23/08/2017, à tarde, para vencer os 10 últimos artigos restantes, para 

195 	iniciarem na próxima reunião a releitura do projeto. 3. Assuntos Gerais. Não houve assuntos 

196 	nesse item. Item 4. Encerramento. Não havendo mais discussões e debates, a Subsecretária 

197 	Cláudia Variz° Cavalcante encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. 

198 

CÁLLAL 
CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 

Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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