GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito FederalSEGETH
18' Reunião da Cãmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito
Federal - LUaS, realizada no dia 12 de abril de 2017

ATA DA 18" REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO - LEI DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL. LUOS

1

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

2

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

3

SEGETH. foi aberta a 18' Reunião da Câmara Técnica da Lei De Uso e Ocupação do Solo do

4

Distrito Federal - LUOS. pelo Secretário Adjunto de Estado da Secretaria de Estado de

5

Gestão do Território e Habitação - SEGETH. Luiz Otavio Alves Rodrigues e, contando com

6

a presença

7

Cavalcante,

8

Preservação e Planejamento TelTitorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM/DF e

9

do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal -

da Subsecretária

de Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH,

dos membros representantes

Cláudia

Varizo

da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de

CONPLAN, bem

10

como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH,

11

Marchini Loureiro, Márcio Brito Silva Fen'eira. Ana Cristina Machado Vieira. Maria Del

12

Consuelo Lemos e Marília T, Campos, A lista de presença encontra-se anexa ao final desta

13

Ata, A pauta segue transcrita: I, Ordem do dia: I, I. Abertura dos trabalhos. 1.2. Informes.

14

1.3. Planilhas de Parâmetros Urbanísticos. 2. Itens para Apreciação: 3. Assuntos Gerais. 4.

15

Encerramento.

16

explicando que o objeto da reunião será livre. justamente para receber as contribuições dos

17

membros. uma vez que foi o acordado na última reunião. A seguir a palavra foi franqueada

18

aos membros para que explanassem as contribuições. A senhora Janaina

19

Sociedade Civil. solicitou um feedback das reuniõcs ocon.idas com a comunidade do Lago

20

Sul. Lago Norte e Park Way. pois afirmou ler ficado muito triste com os resultados, ao olhar

21

os mapas e os parâmetros, e percebido que voltaram ao Residencial Exclusivo. O Secretário

22

Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues

23

representantes do Park Way. não foi possível chegar a uma conclusão razoável. sendo preciso.

24

inclusive.

25

Explicou que a estratégia, a partir da experiência com os moradores do Park Way, será no

26

sentido

27

rep",~,",;,;d"de. Emrel'ç'o '''' rep,,,~,,m,, d"

O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues

suspender

de

tenlar

mais

iniciou os trabalhos,

Domingos Vieira.

respondeu que quanto à reunião ocorrida com os

a reunião. por conta dos ânimos acalorados

reuniões

Renata

institucional.

buscando

de algumas pessoas.

efetivamente

"'0 N""'."~

ter

alguma

POOj~
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28

que eles enviassem uma lista com os usos que podiam tolerar na residência, mas não houve o

29

retorno, E também haverá novamente reuniões mais pontuais com os representantes.

30

Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante

31

três reuniões com a comunidade do Lago SuL uma antes da audiência pública, outra depois da

32

audiência pública. e mais uma reunião. em que cles apresentaram uma proposta, havendo um

33

debate construtivo. em que eles cntenderam que a legislação está abrindo a oportunidade de

34

que as quinhentas atividades listadas sejam implantadas. c que a lei deveria não só resguardar

35

o uso residencial

36

atividade. Explicou que ainda há uma confusão com o entendimento, há caminhos que ainda

37

precisam ser esclarecidos. buscar um entendimento. uma resposta melhor. A senhora .Janaina

38

Domingos

39

transformar os lotes em Residencial Obrigatório; b) as atividades que já funcionam em lotes

40

residenciais.

41

Otavio Alves Rodrigues

42

por conta da força política que há na sociedade. em algum momento

43

prevalecer, não necessariamente

44

processo. e o que está sendo feito é provocar o debate, tentar demonstrar o que significa, quais

45

são as consequências de uma decisão ou de outra. O senhor João Gilberto

46

Accioly, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal-SINDUSCONIDF,

47

lembrou que anteriormente.

48

emponderaria os moradores. em conceder ou não a atividade: na lei constaria a possibilidade

49

de ter a atividade de serviços. ou alguma listagem mínima, condicionado ao aval dos vizinhos

50

num raio de cem. duzentos metros. E que o Secretário Thiago Teixeira de Andrade ponderou

51

no sentido oposto, liberar geraL e os vizinhos que se manifestariam desfavoravelmente.

52

Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante

53

de Andrade colocou essa situação como uma possibilidade, foi de que atividades poderiam ser

54

permitidas mediante uma manifestação deles. poderia ser a priori ou posterior. Esclareceu que

55

mesmo colocando essa possibilidade. a manifestação deles é de que a lei deve não possibilitar

56

qualquer atividade. A senhora Janine Malta Massuda, Ordem dos Advogados do Brasil-DF,

57

ponderou

exclusivo,

A

complementou, informando que foram realizadas

mas também trazcr uma vedação expressa

para qualquer

Vieira ponderou ficar preocupada com tal situação. pois há as situações: a)

E nenhuma das situações estão sendo resolvidas. O Secretário Adjunto Luiz
explicou que o processo irá concluir para um ou outro lado, e que
alguma voz vai

a voz mais sensata ou mais técnica. Mas que faz parte do

de Carvalho

quando do início das discussões foi proposta uma saída que

ser também a sua preocupação

A

explicou que quando o Secretário Thiago Teixeira

e que a proposta
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58

corroborando o que uma Lei Federal. em especial sobre o MEl, já previa. Que correrá o risco

59

de criar uma legislação que já está totalmente dissociada da realidade, e que venham surgir

60

diversos outros problemas até para regulamentação

61

questão da representatividade

62

quantos realmente representam. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclarcceu que

63

de fato não está sendo

64

representações debaterem muito no âmbito passional. Enfatizou que será necessário encontrar

65

uma forma de traduzir todas as questões. O senhor Giuliano Penatti, Companhia Imobiliária

66

de Brasília - TERRACAP,

67

audiências

68

complicada

69

específicos. Questionou até onde o que é colocado em uma audiência pública é deliberativo

70

ou consultivo,

71

técnicos, e até onde não pode. E qual será o posicionamento da Câmara Técnica em relação à

72

questão. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues ressaltou que cabe ao Govemo

73

tentar mostrar tecnicamente o que seria mais indicado para todos as regiões, mostrando onde

74

seria mais interessante adensar. e levar a discussão do ponto de vista técnico, para o maior

75

número possível de pessoas, demonstrando o que o Governo pensa e como essas ações fariam

76

a cidade melhorar. Pontuou que eventualmente poderá ser feito eampanhas públicas, colocar

77

na televisão: "a LUOS está aí e vai trazer melhorias com isso e isso". A senhora Janaina

78

Domingos Vieil'a sugeriu não voltar ao RE. e continuar enquanto uma proposta de governo.

79

deixando a REI. Registrou que sente falIU do posicionamento do govemo. O senhor Eduardo

80

Aroeira

81

corroborou.

82

governo acha que precisa ser, mas ajudaria se o Governo tivesse uma posição técnica, mesmo

83

que venha ser revestida através do debate. E que precisa ter uma atenção para não estimular a

84

ilegalidade, a exemplo de Vicente Pires, em relação a Águas Claras. O Secretário Adjunto

85

Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu que o Governo não pode se posicionar apenas

86

tecnicamente, o posicionamento precisa ser tecnicamente e politicamente. Ponderou entender

87

que o RE não impede o home office. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante

públicas
em

e da legitimidade das associações, pois não se sabe quem e

possível

prestar

os esclarecimentos

devidos,

por conta

das

pontuou que sua percepção do tempo em que já acompanha

e consultas

Brasília,

futura. Pontuou que outro ponto é a

públicas. a participação

pois são pequenos

grupos,

popular é uma questão muito
com alguns

interesses

bastante

e até onde o Governo pode tomar suas decisões baseadas em requisitos

Almeida.

Associação

de Empresas do Mercado

Imobiliário

do Distrito - DF.

informando que não é uma questão de dizer que tem que ser do jeito que o

\~

regiS~
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88

que o cabeleireiro,

por exemplo,

não pode existir no RE, só admite atividades

89

estabelecimento,

90

Econômicas. O senhor João Gilherto de Carvalho Aecioly chamou à atenção para a questão

91

de conflito de leis, pois na hora em que tem uma lei que permite, e outra que não permite,

92

precisa ficar claro qual lei prevalecerá.

93

esclareceu que as leis não são cont1itantes. A senhora Maria Del Consuelo Lemos registrou

94

que é moradora do Lago Sul. e não se sente representada pela representatividade.

95

semelhantc a um plebiscito, um questionário, de forma que tenha a opinião dos moradores, na

96

sua totalidade

97

concordou com a sugestão, e acrescentou que poderia ser uma enquete vinual, com perguntas

98

específicas, e com possibilidade de tirar dúvidas. A senhora Maria José Feitosa de Andrade,

99

ÚNICAIDF,

vinuaL por exemplo,

e com qualidade.

conforme

A Subsecretária

O Secretário

reforçou a necessidade

Lei de Licenciamento

Cláudia

do esclarecimento,

de Atividades

Varizo

Adjunto Luiz Otavio

acrescentando

sem

Cavalcante

Sugeriu algo

Alves Rodrigues

a imponância

do

100

envolvimento com o administrador local. Ao que O Secretário Adjunto Lniz Otavio Alves

101

Rodrigues

102

par1icipar nas reuniões. A senhora Renata

103

houvesse um levantamento onde as irregularidades ocorrem na cidade, seria até mais fácil

104

para justificar tecnicamente a predominância. A senhora Aline E. Lang perguntou qual foi a

105

posição

106

Cavalcante

107

que as pessoas estão muito desacreditadas com a política brasileira. Informou que na primeira

108

audiência pública houve o contado com todos os administradores,

109

reuniões - mas o grupo que participa dessas reuniões não é o mesmo que palticipa das

110

audiências públicas. A senhora Renata Marchini

111

experiência, não dará celto, pois na audiência, mesmo com o Secretário Thiago Teixeira de

112

Andrade falando, tem grupos antagônicos, discutindo entre eles, E que o argumento não é

113

técnico. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues

114

convite formal às lideranças. a participarem das reuniões, O senhor Ipaminona

115

Silva, Associação dos Inquilinos de Ccilândia do Distrito Federal e Região Metropolitana-

116

ASSINCIDF,

117

situação, onde a maioria não está opinando, sugeriu chamar à audiência pública,

esclareceu que já há participação dos administradores, pois tem sido convidados a

da Câmara

Legislativa

na LUaS

Marehini

passada.

Loureiro,

Sugest, esclareceu que se

A Subsecretária

Cláudia

Varizo

respondeu que a proposta do PLC 79 era RE. A senhora Aline E. Lang pontuou

e que eles fizeram suas

Loureiro explicou que de acordo com sua

informou que será feito o
Rodrigues da

ponderou que diante da dificuldade em reunir as pessoas e deliberar uma
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118

tomar a decisão. O Sccrctário Adjunto Luiz Otavio

119

audiências públicas acontecerão. em maio uma com foco nos parãmetros, e depois mais uma

120

audiência final. A senhora Janaina

121

políticas transversais do DF. exemplificou com um caso de um lote no Guará, com taxa de

122

ocupação de 60%, taxa de permeabilidade de 30% e é subsolo tipo 2. e não tem afastamento.

123

A seguir as seguintes respostas: A senhora Renata Marchini

124

esclarecendo que para os lotes onde é o subsolo. não é preciso respeitar a mesma taxa de

125

ocupação dada. pode ir além - e que a observação que tem abaixo é para dizer que essa regra

126

só pode scr aplicada se tiver entelTado. atendendo a taxa de permeabilidade. O tipo I é para

127

lotes grandes, e para residência: e o tipo 2 permite o subsolo. em que não precisa respeitar os

128

afastamentos. nem a taxa de ocupação. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues

129

complementou,

130

podendo ocupar até 100% do lote. Pontuou que conceitualmente nos casos em que permitir o

131

subsolo

132

permeabilidade.

133

ocupação. até 40% nos casos do dispositivo de infiltração - e que talvez o subsolo tipo 2

134

possa incorporar também essa possibilidade.

135

acrescentou informando que não tem como ultrapassar a taxa de permeabilidade. a não ser nos

136

casos em que for f1exibilizado por causa da aplicação da lei. Ainda foi questionado por parte

137

do plenário sobrc os critérios quc foram adotados para definir as distâncias do fator de

138

acessibilidade

139

distância de quatrocentos. quinhentos metros como distância de linha dc ônibus, transpol1C de

140

baixa acessibilidade

141

acessibilidade

142

distância

143

Cavalcante

144

argumentou,

145

confortável. por exemplo, 600 metros são seca de 10 minutos de caminhada. favorecendo o

146

pedestre a um acesso mais fácil. Sugeriu continuar esse debate na próxima reunião. de forma

147

mais completa. A senhora Janaina

tipo

Alves Rodrigues

explicou que as

Domingos Vieira, Sociedade Civil, com notório saber nas

Loureiro.

Sugest, respondeu

enfatizando que o subsolo tipo 2 avança além dos parâmetros. eventualmente

2, precisa

organizar

com

a compatibilização

em

relação

à

taxa

de

Explicou que a Lei dc Permeabilidade permite uma f1exibilização na taxa de

para a alta acessibilidade.

A Subsccretária Cláudia

Varizo Cavalcante

Que no estudo de IranSpOl1e geralmente é usado a

- e é usado em torno de um quilômetro ou mais para considerar a

como meios de transportc de média e alta capacidade.

para a fórmula do fator de acessibilidadc.

Sugcriu ampliar a

A Subsecretária

Cláudia

Varizo

esclareceu que foi a área da secretaria que desenvolveu esses estudos. Contracolocando que os parâmetros utilizados estão relacionados

a uma caminhada

Domingos Vieira ainda colocou a questão conceitual, em

\~

~
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148

relação aos lotes B e C, com 100 metros. na QIl3 no Lago Sul - quanto à possibilidade de

149

serem comerciais, pelo fato de não terem demanda institucional. A senhora Renata Marehini

150

Loureiro

151

um curso de idiomas, dentre outros. a senhor Eduardo

152

Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito-DF colocou as seguintes questões: 1) no uso

153

residencial, permitido uma vaga de bicicleta por unidade habitacional - perguntou como

154

mencionar essas vagas, se pode ou não bicicletário - que precisa deixar claro esse ponto. 2)

155

também com relação à limitação superior de vagas. a Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves

156

Rodrigues

157

possivelmente

158

comprarem automóvel, e tentarem se deslocar de outra forma. a senhor João Gilberto

159

Carvalho

160

deixar com um pouco mais de Liberdade essa questão. Lembrou que já foi feito um

161

levantamento com relação à questão, em que as cidades são planejadas para baixa densidade.

162

Que para o cliente fica oneroso. pois por mais que ele qucira será difícil alguém querer trocar

163

área construída por vaga. a Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues

164

irá trazer o estudo sobre as vagas. c na próxima reunião será apresentado. a plenário ainda

165

questionou

166

exemplo. em locais próximos ao transporte público, de média e alta capacidade - se é possível

167

ter um potencial construtivo maior, no sentido justamente de adensar. a Secretário Adjunto

168

Luiz OhIVio Alves Rodrigues

cxplicou quc normalmente a lógica da LUaS já prever isso,

169

ela

construtiva.

170

populacional. nem sempre as coisas andam exatamcnte dessa forma - mas exatamente nas

171

linhas onde tem mais central idade e maior circulação, onde normalmente

172

transporte colctivo tendcm a circular. Ao que a scnhor João Gilberto de Carvalho

173

discordou, afinnado que está acontecendo rcdução de potencial, e justamente onde tem linha

174

de metrô. a Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues enfatizou que há uma ideia de

175

estudar a possibil idade de uma concessão oncrosa do uso do subsolo para fins de uso de

176

garagem, por meio de contrapartida. em que a pessoa precisa tratar o espaço da superfície

177

como praça, ou algo parecido. a senhor João Gilberto

ressaltou que há usos institucionais em que daria para usar, por exemplo, academia,

coloca

Aroeira

Almeida,

Associação de

esclareccu que são questões para o condomínio resolvcr, que com o bicicletário
resolve. Explicou que a regra é no sentido de desestimular

as pessoas a
de

Accioly pontuou que existe dcmanda por unidade habitacional, c o Estado poderia

se é possível atrelar o fator de acessibilidade

mais

densidade

e não

significa

informou que

ao potencial construtivo.

necessariamente

de Carvalho

por

densidade

os veículos de
Accioly

Aecioly colocou a
~

'.
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178

questão de Taguatinga, em que a maioria do potencial máximo é sete, está caindo para três,

179

quatro, e o básico é um problema. O senhor Márcio Brito Silva Ferreira,

180

Oeste e Sul, esclareceu que no caso do básico é do PDOT, pois dentro da metodologia

181

adotada para definir os parâmetros,

182

Cláudia

183

estabelecido

184

Explicou que primeiro é olhado a questão do PDOT, depois é buscado uma adequação aos

185

demais parâmetros.

O Secretário

186

metodologicamente

precisa-se

187

construtivos

188

define o básico, também precisa definir o máximo, que precisa haver uma coerência. O senhor

189

Márcio Brito Silva Ferreira explicou que o potencial básico é o direito da propriedade, e o

190

potencial máx imo seria um a mais que o Estado estaria proporcionando,

para quem quisesse

191

construir a mais, c pagaria uma diferença x. A Subsecretária Cláudia

Varizo Cavalcante

192

explicou que o PDOT estabeleceu os coeficientes básicos em 2009, tendo quase 10 anos em

193

que foi cobrado ODlR, com base em tais parâmetros, porque é o coeficiente válido para o

194

lote. E perguntou como ficaria, por exemplo, no caso da LUOS não considerar o coeficiente

195

definido pelo PDOT, e começar a resgatar coeficientes anteriores. O senhor Giuliano Penatti,

196

Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, sugeriu esperar a apresentação da tabela,

197

que está sendo constmída,

198

Cavalcante

199

justamente o que a LUOS está agregando e impactando em termo de infraestrutura. O senhor

200

Giuliano Penalli questionou se as alterações de potencial construtivo e as alterações de uso

201

estão acontecendo em todas as RAs. Ao que a senhora Renata Marchini

202

que ao agmpar as faixas, sempre tem perdas e ganhos. O senhor Márcio Brito Silva Ferreira

203

complementou

204

nenhum tipo de habitação multifamiliar,

205

Varizo Cavalcante

206

uma variedade de usos até grande. O senhor Eduardo

207

de um lote que estava com uso comércio, serviço e institucional - e hoje está apenas corno

Varizo

Cavalcante

Diretoria das UTPs

foi usado como referência o PDOT. A Subsecretária

ressaltou que a referência precisa ser o PDOT, e que está

desde 2009. E no máximo foram feitas algumas alterações muito pontuais.

pré-existentes.

Adjunto Luiz Otavio

Alves Rodrigues

ressaltou que

usar o marco legal, que inclusive, revogou os potenciais

O senhor Eduardo

Aroeira

Almeida reforçou que se o PDOT

para uma ideia mais geral. A Subsecretária

Cláudia Varizo

explicou que o dado do potencial é importante porque umas das questões é

Loureiro

respondeu

dizendo que um exemplo é a Avenida Recanto das Emas, que não permitia
e hoje já é pernlitido. A Subsecretária

Cláudia

respondeu que a metodologia é outra, mas está sendo trabalhado com
Aroeira Almeida questionou no caso

'i~ ~'
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208

institucional.

Ao que o Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu que

209

nesse caso será avaliado novamente. O senhor João Gilberto de Carvalho Accioly informou

210

que vai trazer as simulações na próxima reunião. Ficou acordado a próxima reunião para o dia

211

28 de abril. pela manhã, em que será discutido especificamente

212

construtivos.

213

Encerradas as discussões e debates. a reunião foi encerrada.

a questão dos potenciais

3. Assuntos Gerais. Não houve assuntos nesse item. Item 4. Encerramento.

LUIZ OT VIO A VE.
ODRIGUES
ecretári -A junto

CLÁUDk&O~~TE
Subsecretária
SUGEST/SEGETH

8

