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ATA DA 3" REUNIÃO DA CÀMARA TÉCNICA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DO DISTRITO FEDERAL - LUaS

1 As nove horas e trinta minutos do primeIro dia do mês de julho do ano de dois mil e

2 dezesseis. no SCS. Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, na Sala de Reuniões do Edificio Sede da

3 Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, foi aberta a 3" Reunião da Câmara

4 Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUaS, pela Subsecretária de

5 Gestão Urbana, senhora Cláudia Varizo Cavalcante. contando com a presença da

6 Coordenadora de Gestão Urbana. senhora Moema Rocha de Sá. de membros represcntantes

7 da Sociedade Civil do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Fedcral -

8 CONPLAN e do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e

9 Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTMIDF, bem como do Grupo de Trabalho da

10 SEGETH. que foi instituído por meio da Portaria n° 13. de 23/02/2016. com a finalidade de

11 claborar minuta de projeto de lei complementar, que dispõe sobre a LUaS. A lista de

12 presença encontra-se anexa a esta Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1.

13 Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes do Secretário; 1.3. Espacialização dos parâmetros da

14 LUaS. em atendimento à demanda de Conselheiro. IA. Continuidade da comparação entre

15 LUaS e COE. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou imediatamente para o Item I.

16 Ordem do dia: Subitem 1.1. Abertura dos trabalhos. quando a Subsecretaria de Gestão

17 Urbana. Sra. Cláudia Varizo Cavalcante deu por aberta a Sessão, cumprimentando os

18 presentes. Em seguida passou para o Subitem 1.2. Informes do Secretário. quando a

19 Subsecretária informou que o secretário Thiago de Andrade não poderia estar presente na

20 sessão por conta de outros compromissos. Alertou que nas próximas reuniões. os trabalhos

21 serão iniciados no horário marcado, com o número de pessoas que estiver presente. Subitem

22 1.3. Espacialização dos parâmetros da LUaS. em atendimento à demanda de Conselheiro: A

23 Coordenadora de Gestão Urbana - COGEST/SUGEST, Moema de Sá, apresentou os temas

24 dcbatidos pela LUOS: Estatísticas de ocorrência dos parâmetros de uso; Processo de revisão

25 do zoneamcnto; Distribuição e aplicação dos parâmetros de uso - UOS CSlIND (Visão geral

26 no território. Aplicação em Águas Claras. Sobradinho, 1'010 de Modas e 1'010 JK); c Texto do

27 Projeto de lei a ser colocado em consulta pública. Também divulgou o cronograma
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28 trabalho para a LUOS, qual seja: Dias 04/07/16 a 10/08/16 Consulta Pública on/ine no site da

29 Secretaria, com conteúdo definido a partir do PLC 79/2013; Dia 10108116 Publicação da

30 convocação para as Audiências Públicas da LUOS; (Minuta do PL pronta para

31 disponibilização na internet); Dia 10109/16 - Audiências Públicas (3 eventos simultâneos

32 Sugestão de locais: Auditório das RAs - Taguatinga, Paranoá ou Lago Sul, Gama), Scguiu

33 apresentação dos percentuais das Unidades de Ocupaçâo do Uso do Solo utilizados na LUOS,

34 com um quadro que mostra a ocorrência de parâmetros de uso em lotes registrados,

35 abrangidos pela LUOS, mostrando a predominância de uso comercial. prestação de serviços,

36 industrial concomitante ao uso residencial ou não, Significando que 15% dos 55,691 lotcs

37 terão necessariamente a ocorrência de atividades econômicas e com uso residencial. E na área

38 residencial, 5% dos 364.993 lotes serão exclusivamente para uso residencial, com abrangência

39 no DF, dos parcelamentos registrados que estão na LUOS, exceto úreas do PPDCUB - Plano

40 de Preservação do Conjunto Urbanístico, e áreas não registradas, E para o residencíal

41 obrigatório, representa 78% dos lotes, e esses têm capacidade de receber atividades

42 econômicas em menor ou maior quantidade. Foi esclarecido que o potencial de

43 desenvolvimento de atividades econômicas é bastante grande, Foi dito pela oradora que a

44 metodologia aplicada para projetos aprovados c registrados, que consiste na utilização de

45 UOS, converge para a perspectiva de planejamento, ainda que não se tenha os lotes

46 desenhados. Foi mostrado, na apresentação, todo o potencial da ferramenta-ArcGiz, usada no

47 desenvolvimento do trabalho c na revisão do zoneamento, assim como o procedimento para o

48 ajuste da delinição das UOS - Uso e Ocupação do Solo. Em seguida, o representante da

49 AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, questionou se o processo de licenciamento das

50 atividades econômicas e de lisealização têm sintonia minuciosa para chegar a tantas

51 delinições, ou seja, se o rol de atividades econômicas da CNAE - Classificação Nacional de

52 Atividades Econômicas que serão distribuídas nas 23 categorias de lJOS. A Subsecretária.

53 Cláudia Varizo Cavalcante, observou que esse assunto já foi discutido e será observada a

54 possibilidade ou não dessa simplilicação e junção, e depois debater a questâo, Chegou-se à

55 conclusão de que nesse momento, é o que se precisa para conligurar as especilicidades do

56 ten'itório, não só com relação ao uso, mas também com relação aos parâmetros de ocupaçâo.

57 Em seguida, a Plenária se manifestou, c I) A representante da Sociedade Civil, Maria Emílii
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58 Bastos Stenzel, questionou como ficará consolidada a perspectiva do zoneamento e se a

59 tipologia é definida a partir do uso ou do zoneamento e, ainda, como será tratada a questão

60 das dcnsidades e permeabilidades de lotes. Ao que a Subsecretária, Cláudia Varizo

61 Cavalcante. respondeu que a ideia é mostrar mais a questão das unidades, e logo após

62 apresentar os parâmetros específicos e categorias dentro de cada UOS, que vão desde o

63 coeticiente a taxas de pem1eabilidade. Com relação ao zoneamento. disse ser melhor ir

64 avançando na demonstração da metodologia, pois essas questões se tornarão evidentes e será

65 possível debatê-Ias um pouco mais adiante. Lembrou que estão sendo isoladas cada uma das

66 UOS, e a equipe técnica analisará sua implementação. Disse, ainda, que dentre suas

67 características está o incentivo ao uso misto, com inserção do uso habitacional. Seguiu o

68 trabalho com a apresentação das UOS das RAs, individualmente, as quais serão trabalhadas.

69 A Coordenadora, Moema de Sá. observou que se deve procurar criar condições para que as

70 cidades consigam gerar empregos e serviços para a população nelas residentes. Observou.

71 também, que depois será feita revisão do zoneamento das UOS como um todo. Em seguida,

72 foi apresentado o Subitem 1.4. Continuidade da comparação entre LUOS e COE, quando

73 foram expostos os itens. do acordo com a cronologia em que foram apresentados: Art. ]O -

74 Conceitos - Há divergências: De acordo com a LUOS: XXVI - Equipamento Público:

75 equipamentos públicos urbanos e equipamentos públicos comunitários que são destinados ao

76 atendimento e execução das políticas públicas de saneamento ambiental, infraestrutura.

77 segurança, saúde, educação, cultura e lazer e demais serviços públicos. De aeordo com o

78 COE: Equipamento público comunitário - equipamentos públicos de educação. eultura.

79 saúde. lazer. esporte, ambiental. segurança, transporte. serviço social, judicial e ministério

80 público. Equipamento público urbano - equipamentos públicos de abastecimento de água.

81 serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado

82 e demais serviços de inlraestrutura urbana sujeitos a concessão pública. Seguiu discussão

83 sobre o assunto. E foi explicado que equipamento público é lote onde se desenvolvem as

84 atividades de natureza institucional, pelo Poder Público. E por isso, será feito ajustc na LUOS.

85 de conceito. esclarecendo que equipamento público, como UOS, não mais existirá. mas sim.

86 terá a UOS/EP - Uso e Ocupação do Solo para Equipamento Público. em que seu uso será de

87 scrviços prestados pelo Poder Público e executado efetivamente por ele. E os usos~
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88 institucionais exercidos pelo Poder Público e iniciativa privada fàrão parte da UOS INSTI e

89 2. A Plenária se manifestou: I) O representante da ADEMIIDF. Eduardo Aroeira Almeida.

90 observou sobre redação. quando se trata da tcrceirização dos serviços e PPP. A Coordenadora.

91 Moema de Sá. respondeu que concessão de serviços e I'PP continuam viáveis. E dissc que

92 verificará a redação. para que a mesma não cause impedimento do exercício das politicas

93 públicas. Ressaltou que há sim a preocupação de manter o EPI' e a possibilidade de

94 manutenção da política pelo setor privado. dentro do equipamento público. 2) A representante

95 da ÚNICA/DF. Maria José Feitosa de Andrade. questionou como está sendo pensado o

96 planejamento para urna área. que está sendo considerada limpa. mas que está irregularmente

97 implantada. A Coordenadora. Moema de Sá, respondeu que a LUOS está incorporando os

98 parcelamentos registrados em cartório. E na realidade das cidades registradas. há muitos usos

99 que são totalmente irregulares e já implantados. E a LUOS tem a preocupação de trazer esses

100 usos para a regularidade. Por isso, a primeira etapa do trabalho, foi ir às cidades e identificar

101 suas irregularidades. A Subsecretária, Cláudia Varizo Cavalcante, lembrou que o projeto de

102 regularização tem que ter cumprido em todos os seus passos. Primeiro tem que ter um projeto

103 de regularização e, que a partir da LUOS. tanto o projeto de regularização já existentes quanto

104 os novos parcelamentos, utilizem a mesma metodologia. ou seja, trabalhar com as UOS, com

105 a mesma fonlla de identificar os parâmetros de ocupação. Seguiu a conversa, e a representante

106 da ÚNICAIDF, Maria José Feitosa de Andrade. sugeriu que, em casos agravantes e fáticos.

107 fosse realizada uma visita in /ocus no local. objetivando tornar viável sua regularização. A

108 Subsecretária. Cláudia Varizo Cavalcante, lembrou de que a LUOS não definirá lJOS para

109 essas áreas, a não ser que o projeto já tenha ido a registro. pois, nesse caso, serão feitas visitas

110 nessas áreas com o intuito de readequá-las àqueles usos que foram definidos. Os mapas e

111 zoneamentos das UOS são para áreas já parceladas e consolidadas. disse. 3) O representante

112 do SINDUSCOM/DF, João de Carvalho Accioly, lembrou que a LUOS está tratando das

113 regularizações edilícias. A regularização urbanística é o procedimento de aprovação do

114

115
116

117

parcelamento e nela já virá indicando os usos. A Subsecretária, Cláudia Varizo Cavalcante

lembrou que nem tudo é passivel de regularização. ainda que edilícia, tanto com relação aos

usos quanto à ocupação. 4) O representante do CAU. Rogério Markiewicz, agradeceu por ter

acesso aos dados e informações tão importante antes do trabalho final. E pergun~ou se tem.6'
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118 como saber quantos lotes estão sem construção e quantos têm construídos, do banco de dados,

119 onde constam os 365 mil lotes. Registra-se a presença do Secretário Adjunto de Estado da

120 Secretaria de Gestão do Território e Habitação - Segeth, Luiz Otavio Alves Rodrigues, que

121 informou sobre a possibilidade de verilicar junto à CAI' - Central de Aprovação de Projetos,

122 os Alvarás de Construção expedidos no último um ano e meio, para ver se é possível apontar

123 uma tendência para aonde se pretende construir. dando como resposta à pergunta do

124 representante do CAU. A Subsecretária, Cláudia Varizo Cavalcante, informou que a Diretoria

125 de Controle recebe todos esses informativos, especializou e computou os dados. Então, é

126 possível extrair desses relatórios essas informações c apresentar na próxima reunião. 5) O

127 representante da Soeiedade Civil, Ariomar da Luz Nogueira, ressaltou que vive da construção

128 civil, mas que por muito tempo não tem conseguido tirar os Alvarás de Construção. Informou

129 que começou três obras na cidade do Gama, e que gastou um valor alto na fundação e subsolo

130 daquelas construções, mas que as obras estão paralisadas. Disse que ultimamente tem se

131 eonsiderado falido, como empresário da construção eivil, e que não quer mais atuar na área,

132 quer apenas pagar seus impostos e nunea mais trabalhar na construção eivil. Lembrou que tem

133 três processos pendentes de análise na CAI', mas que a CAI' tem exigido, em um dos projetos,

134 12 vagas de automóveis para uma eonstrução de 160 m2. onde não cabe nem um carro. E que

135 espera que seja feita justiça e poueos erros em relação á nova LUOS, não permitindo erros

136 como esse deserito por ele, porque isso traz prejuízos ao construtor. Falou que a área da

137 construção eivil da eidade do Gama tem sofrido prejuízos, falências e desempregos. Informou

138 que está tentado construir um espaço gOllrmel no Bay Park, e ninguém sabe analisar o projeto,

139 e a cada vez que se analisa, se pede mais e mais exigências. O Secretário Adjunto, Luiz

140 Otavio Alves Rodrigues, disse entender as aflições relatadas e infonnou que foi feito um novo

141 Código de Edificações exatamente expurgando exigências de vagas de garagens, que é um

142 parâmetro urbanístico e, portanto, não fazendo sentido estar no Código de Edificações. A

143 ideia é que LUOS incorpore a questão da exigência ou não de vagas, inclusive trabalhando

144 com o conceito de número máximo de vagas e não mínimo. E se o empreendedor quiser mais

145 vagas, poderá tê-Ias, mas terá que pagar contrapartida. A Coordenadora, Moema de Sá,

146 observou que a apresentação de hoje foi na perspectiva de haver trocas de infoffilações,

147 mostrar o que está sendo feito e receber críticas e observações. A Subsecretária, Cláudia6
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148 Varizo Cavalcante, disse que em outra oportunidade serão apresentados os mapas completos

149 de cada localidade, com informações sobre o zoneamento de cada cidade. 6) a representante

150 da ASSINCIDF, Sigefredo Nogueira de Vasconcelos, questionou sobre a ADE - Área de

151 Desenvolvimento Econômico de Águas Claras, e qual a possibilidade de fàzer uso daquela

152 tàixa de terra ali existente, pois ela está ociosa e não pertence à ADE e nem a Arniqueiras. A

153 Sra. Cláudia Varizo Cavalcante observou que esse assunto não será tratado na LUaS. no

154 entanto, este é um momento oportuno para aprcsentar esse tipo de questão na reunião. 7) A

155 representante da Sociedade Civil. Maria Emília Bastos Stenzcl, perguntou que tipo dc

156 controle e mapeamento das variáveis e do controle de cmzamentos o ArcG lS está

157 possibilitando para a LUOS. cm termos da gcstão de desenvolvimento. A rcpresentantc da

158 Subsecretaria de Gestão Urbana, Renata Marchini Loureiro, informou que com o ArcGIS se

159 consegue fàzer a Icitura de várias infornlações em camadas, por cxemplo, sobre as estratégias

160 do I'DaT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial, c é possível ver sobreposição das

161 infornlações e fàzer as análises a partir delas, e que também fazer as análises das alterações c

162 usar essa mesma base para as fases até de aprovação de projetos e licenciamento e seguiu

163 expondo o funcionamento do ArcGIS. A Sra. Cláudia Varizo Cavalcante informou que esta

164 basc de dados não estava completamente preenchida, e precisava de ajustes c prcenchimento

165 de parâmetros quc não tinham sido feítos. Agora. liJi feita uma base de dados com a proposta

166 da LUaS, contendo dados dos parcelamentos e da NGB e até mcsmo coeficientcs do I'DaT.

167 quc pcrmitem ver ondc csses coeficientes estão scndo mantidos ou acrescidos. Disse, também.

168 que tem como fàzer simulaçõcs e ver o quc realmente está sendo modificado. Hoje, a base não

169 sc encontra ainda toda preenchida, mas há o csforço da equipe em preencher toda a base dc

170 dados. E quando a base de dados estiver pronta para todas as cidades. será possível fazer as

171 simulações. 8) a representante da AGEFIS. Francisco das Chagas Leitão, perguntou como

172 está o processo de definição das poligonais das Regiões Administrativas. A Subsecretária.

173 Cláudia Varizo Cavalcante, infonnou que para o trabalho das poligonais, foi criado um Grupo

174 dc Trabalho, ainda na gestão passada, coordenado pela CaDEPLAN - Companhia de

175 Planejamcnto do Distrito Federal, com participação de técnicos de divcrsos outros órgãos. a
176 resultado dos trabalhos está sendo discutido com os atuais administradores para levantamento

177 c verificação de questões críticas e pontuais, e convocação de Audiência Pública. para que S
.~VcL ,
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178 então o projeto seja encaminhado à Câmara Legislativa. 9) A representante da Sociedade

179 Civil, Maria Emília Bastos Stenzel, questionou o funcionamento do Grupo de Trabalho da

180 LUOS com o Grupo de Trabalho em que participam o senhor Carlos Roberto Machado Vieira

181 e a senhora Heloísa Pereira Lima Azevedo. E sugeriu trazer aquele GT para esta Câmara

182 Técnica para cxplanarem a questão da permeabilidade e zoneamento, que é uma questão que

183 cnvolve outros paradigmas de desenvolvimento que cstão se implantando. A Coordcnadora,

184 Moema de Sá, informou que os servidores Carlos Roberto e Heloisa fizeram uma

185 aprcscntação do trabalho que estão desenvolvendo no Grupo do Zoneamento Ecológico

186 Econômico - ZEE, apontando as áreas de fomento e as áreas que têm restrição em questão de

187 abastecimento de água e saneamento. E que ficaram de repassar todo este trabalho a Câmara

188 Técnica da LUOS. A oradora informou que pretende realizar uma oficina para fazer um

189 exercício de como está sendo o trabalho e fazer os ajustes finais do zoneamento. O Secretário

190 Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, ressaltou a importância de efetivamente trazer o ZEE

191 para todos os dispositivos de uso e ocupação do solo e normativas, que deve ser um

192 instrumento de referência, e que a partir dele seja incorporado às diretrizes macro. Elogiou a

193 ide ia de se fazer a superposição das diretrizes do ZEE em função do que consta na LUOS.

194 Item 2. Assuntos Gerais: Não houve assuntos a serem tratados neste item. Item 3.

195 Encerramcnto: Sem mais, o Secretário Adjunto de Estado da Secretaria de Gestão do

196 Território e llabitação - Segeth, Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues, encerrou os trabalhos,

197 agradecendo a participação e colaboração de todos.

LUIZOT VIO A
ecretár

L.~-L~
CLAUl~V~ZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana
SUGEST

r-

I---- ~ '> U
MOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ

Coordenadora dc Gestão Urbana
COGEST/SUGEST
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REPRESENTANTES CONPLAN

N° INSTITUiÇÃO OU ENTIDADE NOME ASSINATURA

4 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. CAU

6 Instituto de Arquitetos do Brasil- IABIDF

Aleixo Anderson de Souza Furtado

Francisco das Chagas Leitão

Bianca Ilha Pereira

Célio da Costa Melis Junior

Rogério Markiewicz

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

AGEFIS

TERRACAP

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal Mateus Leandro de Oliveira
- FECOMÉRCIOIDF

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal -
SINDUSCON/DF João de Carvalho Accioly

Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal- Eduardo Aroeira Almeida
ADEMIIDF

Associação de Inquilinos e Moradores do Guará e Regiões Sigefredo Nogueira de Vasconcelos
Administrativas do Distrito Federal- ASSIMG/DF

1

2

5

2

3

1

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036.918 - Brasília - DF

Fone: (61) 3214.4092
Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados. ASCOL
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REPRESENTANTES SEGETH

N° INTITUIÇAO NOME ASSINATURA
"

1
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE
DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH

{\

2 SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES I ~ij'~DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH

3 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE .(Jt ~~ ,1,/17-1
'-' "\1 "-

4 COORDENADORA DE GESTAO URBANA- MOEMA DE SÁ c)--... Cl.. .[.COGESTlSUGEST L-

5 DIRETORIA DE UNIDADE PLANEKJAMENTI TERRITORIA MARIA DAS GRAÇAS M. DE OLIVEIRA
~~~LESTE E NORTE - DILESTlSUGEST

6 DIRETORIA DAS UTPs OESTE E SUL MÁRCIO BRITO SILVA FERREIRA ,1/
~'l-<

7 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST RENATA MARCHINI LOUREIRO
~

./J .?---I •.•..e-i2-

8 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST MARIA OLiVIA ROSA

9 DIRETORIA DAS UTPs CENTRAL ADJACENTE I E 11 ANA CRISTINA MACHADO VIEIRA
<'~~:(l~

10

11

12

Secretaria de Estado de Gestão do Território c Habitação do Distrito Federal - SEGETH
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70,036.918 - Brasília - DF

Fone: (61) 3214-4092
Assessoria Tccnica de Órgãos Colegiados - ASCO L
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INSTITUiÇÃO OU ENTIDADE

Associação dos Servidores dos Sistemas CAU e CONFEA das
Administrações Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal

Associação Civil Rodas da Paz

Ordem dos Advogados do Brasil - OABIDF

Universidade de Brasilia - UnB

União dos Condominios Horizontais e Associação de Moradores do
Distrito Federal - UNICAlDF

Fórum das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal e
Entorno - FAHEJEIDF

Associação dos Inquilinos de Ceilândia do Distrito Federal e Região
Metropolitana - ASSINCIDF

Sociedade Civil, com notório saber nas politicas transversais do DF

NOME

Leonardo Pierre Firme

Renata Florentino de Faria Santos

Nelson Buganza Júnior

Benny Schvarsberg

Maria José Feitosa de Andrade

Nilvan Vitorino de Abreu

Ipaminona Rodrigues da Silva

Maria Emilia Bastos Stenzel

Ariomar da Luz Nogueira

Janaina Domingos Vieira /

Tânia Battella de Siqueira
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