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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete

Assessoria Jurídico Legisla�va

Nota Técnica SEI-GDF n.º 203/2019 - SEDUH/GAB/AJL Brasília-DF, 06 de agosto de 2019

 

 

I – RELATÓRIO

 

 

1. Trata-se de Processo Administra�vo autuado com a finalidade de elaborar minuta de Projeto de Lei
Complementar que tem por escopo definir parâmetros de uso e ocupação do solo para as Quadras
1, 2, 3, 4, 6 e 8 do Setor de Indústrias Gráficas - SIG, da Região Administra�va Plano Piloto – RA I, e
dar outras providências, 25890420 ,  25891262 e 25891262.

 

2. Vieram os autos à esta Assessoria Jurídico-Legisla�va – AJL/SEDUH, por meio do Despacho SEI-
GDF SEDUH/GAB 26091039, com os seguintes termos:

 

Consta dos autos proposta de minuta de Lei Complementar (19231878), os
Anexos I (19233115) e II (19233259), bem como a Nota Técnica SEI-GDF n.º
1/2019 - SEDUH/SUGEST/COPRESB/DIPRE 26017834, por meio da qual foram
complementados os aspectos técnicos da proposição e acostada minuta da
exposição de mo�vos 26017558.
 Assim sendo, encaminhamos os autos à Assessoria Jurídico-Legisla�va desta
Pasta, para análise acerca da instrução processual apresentada, bem como
acerca da regularidade jurídica e formal dos documentos apresentados, à luz
do DECRETO Nº 39.680, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019, que dispõe sobre as
normas e as diretrizes para elaboração, redação e alteração de Decreto e para o
encaminhamento e exame de propostas de decreto e projeto de lei no âmbito
da administração direta e indireta do Distrito Federal e demais legislações em
vigor.

Por oportuno, considerando a necessidade de manifestação quanto à
es�ma�va do impacto orçamentário-financeiro nos termos da Lei
Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, ou declaração de que a
proposta não acarretará aumento de despesa, encaminhamos o feito
concomitantemente à Subsecretaria de Administração Geral, para análise do
feito pela ordenadora de despesas desta Pasta.

 

3. Ao que importa à presente análise destacam-se os seguintes elementos da instrução:

 

Parecer Técnico SEI-GDF n.º 1/2019 - SEDUH/COPRESB/DIPRE (19577848)
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Parecer Técnico n° 26/2019 - IPHAN/DF (21064382) contendo a manifestação
do Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional acerca da minuta de
Projeto de Lei Complementar e seus Anexos I e II;
 

Parecer SEI-GDF n.º 8/2019 - SEDUH/SUGEST/COPRESB/DIPRE (21258391 e
21266548) destacando que “a proposta de usos e a�vidades con�da no PLC do
SIG, foi baseada na Planilha do Plano de Preservação do Conjunto Urbanís�co
de Brasília - PPCUB, que por sua vez considerou os estudos realizados nesta
Secretaria acerca do assunto”, e que “Embora, os estudos não contenham
dados recentes, apontou para uma transformação que acabou por se
concre�zar. No levantamento que foi realizado para subsidiar os estudos já se
verificava a demanda por novos usos e a�vidades, além dos que já eram
permi�dos nas normas urbanís�cas para os lotes do setor, fato que se
consolidou até os dias atuais”. Em mesmo evento, sugere que seja dado início
ao procedimento para a realização de audiências públicas para aprovação do
PLC do SIG, conforme estabelece a Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013;
 
Arquivos rela�vos a Audiência Pública (Avisos de Convocação no
DODF 23470192 - 23472799 - 23473028; Publicação em Jornal de Grande
Circulação 23470307 - 23473131; Pauta 23474004; Apresentação da equipe
técnica 23474864 - 23476627 - 23476786; Lista de Presença 23479799; e
Formulário de manifestação oral e escrita 23630492;  e Ata Audiência Pública
Publicada DODF 118 26 062019 (24342595) 

 
Parecer Técnico SEI-GDF n.º 4/2019 - SEDUH/SUGEST/COPRESB/DIPRE
(24286892), informando que:
 

Cabe informar que outros ajustes foram realizados no Anexo II,
alguns como correção e outros em decorrência das alterações
citadas acima. Por exemplo, faltou incluir os lotes 2387 e 2397
da quadra 08. Re�rou-se das observações a informação “corpo”,
pois não se aplicava ao PLC e sim ao PPCUB. O texto que tratava
sobre a forma de definição da cota-de-soleira que fazia remissão
ao corpo da lei do PPCUB.
Por fim, após as alterações realizadas, sugiro encaminhamento
do PLC do SIG (24257567) Anexo I (24257184) e Anexo II
(24285838) para apreciação do Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN. À
consideração superior.
 

Pauta da 162ª Reunião Ordinária do Conplan realizada em 27/06/2019
(24416495), constando a inclusão do presente processo;
 
Pauta da 163ª Reunião Ordinária do Conplan realizada em 25/07/2019
(25840751);

 
Decisão nº 06/2019 do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do
Distrito Federal, publicada DODF de 30/07/2019 (25873458);
 

Minuta de Projeto de Lei Complementar[1] e respec�vos Anexos I e
II (25890420, 25891262 e 25891262)
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Minuta de Exposição de Mo�vos (26017558);
 

Nota Técnica SEI-GDF n.º 1/2019 - SEDUH/SUGEST/COPRESB/DIPRE
(26017834) contendo as conclusões acerca dos aspectos técnicos levantados
pelo IPHAN e pelo CONPLAN. Destaca que foram realizadas consultas às
concessionárias de serviços públicos, e que: “considerando concluídos os
procedimentos técnicos per�nentes a esta unidade, encaminhamos a minuta do
Projeto de Lei Complementar (25890420), Anexo I (25891262) e Anexo II
(25892177)”.
 
Informação SEDUH/SUAG/COFIN e Declaração de Orçamento (26112809)
(26132742), informando que a minuta de Projeto de Lei Complementar possui
“adequação orçamentária e financeira para fins de cumprimento do ar�go 12,
inciso III, do Decreto nº 39.680, de 21 de fevereiro de 2019”

 

4. É o necessário relato.

 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

 

5. Preliminarmente, importa destacar que a presente manifestação é eminentemente jurídica, está
adstrita aos elementos fornecidos pela unidade demandante, limitada aos parâmetros da consulta
e afastada dos aspectos técnicos, econômico-financeiros ou meritórios, vedada que é a incursão
pelos signatários no mérito da atuação administra�va, afeto à oportunidade e conveniência do
Administrador Público.

 

6. O instrumento objeto da presente análise diz respeito ao Projeto de Lei Complementar que tem
por escopo definir parâmetros de uso e ocupação do solo para as Quadras 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do
Setor de Indústrias Gráficas - SIG, da Região Administra�va Plano Piloto – RA I.

 

7. Vale registrar ainda que as normas e as diretrizes para elaboração, redação e alteração de Decreto
e para o encaminhamento e exame de propostas de decreto e projeto de lei no âmbito da
administração direta e indireta do Distrito Federal constam estabelecidos na Lei Complementar nº
13, de 3 de setembro de 1996; no Decreto nº 39.680, de 21 de fevereiro de 2019 e no Manual de
Comunicação Oficial do Governo do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 275, de 1º de
dezembro de 2006.

 

8. Conforme pág. 133 do Manual de Comunicação Oficial do Governo do Distrito Federal, aprovado
pela Portaria nº 275, de 1º de dezembro de 2006, o Projeto de Lei ou Projeto de Lei
Complementar, deve observar a seguinte estrutura:

 

1. Título do documento, centralizado, em letras maiúsculas, negrito, formado
pela expressão PROJETO DE LEI ou PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, conforme
o caso, seguida de espaços para o número sequencial e para a data
correspondente por extenso.

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/4dd3ebe260e94f7fbd71f175ee7016ac/exec_dec_39680_2019.html#capV_art34
http://www.dftrans.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Manual-de-COMUNICACAO-OFICIAL-DO-GDF.pdf
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2. Ementa
3. Preâmbulo

4. Texto do projeto de lei, seguido da cláusula de vigência e, se for o caso, da
cláusula de revogação.
5. Local e data por extenso, centralizados.
6. Indica�vos ordinais centralizados, referentes ao total de anos decorridos
desde a programação da República e desde a inauguração de Brasília como
Capital do Brasil.

 

9. Cumpre salientar, que conforme art. 12 do Decreto nº 39.680, de 21 de fevereiro de 2019 a
proposição de decreto ou de projeto de lei deve ser encaminhada por meio do Sistema Eletrônico
de Informação - SEI-GDF, pela autoridade máxima do órgão ou en�dade, ao Gabinete da Casa Civil,
acompanhada de:

 

I - exposição de mo�vos assinada pela autoridade máxima do órgão ou
en�dade proponente que conterá:

a) jus�fica�va e fundamento claro e obje�vo da proposição;
b) a síntese do problema cuja proposição visa a solucionar;
c) a iden�ficação das normas afetadas pela proposição;

II - manifestação da assessoria jurídica do órgão ou en�dade proponente que
abrangerá:
a) os disposi�vos cons�tucionais ou legais que fundamentam a validade da
proposição;
b) as consequências jurídicas dos principais pontos da proposição;

c) as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria; e
d) a conclusão a respeito da cons�tucionalidade, da legalidade e do
atendimento à técnica legís�ca;
III - es�ma�va do impacto orçamentário-financeiro nos termos da Lei
Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, ou declaração de que a
proposta não acarretará aumento de despesa;

IV - se for caso, as razões para requerer à Câmara Legisla�va do Distrito
Federal a apreciação em caráter de urgência de projeto de lei.

 

10. Dessa forma, a responsabilidade quanto a correta instrução dos autos com todos os elementos
estabelecidos pelo art. 12, do Decreto nº 39.680, de 21 de fevereiro de 2019, remanesce as áreas
demandantes no âmbito desta Pasta.

 

11. De toda sorte, verifica-se os autos já foram instruídos com os elementos de que tratam os incisos I
e III, do art. 12 do referido Decreto (declaração de que a proposta não acarretará aumento de
despesa e  minuta de Exposição de Mo�vos a ser subscrita pela Autoridade Titular desta Pasta).

 

12. Contudo, no que se refere à adequação jurídico-formal da minuta de Exposição de Mo�vos
26017558, orienta-se que a área técnica se atente para a padronização do instrumento de que
tratam as págs. 60/62 do Manual de Comunicação Oficial do Governo do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria nº 275, de 1º de dezembro de 2006.  
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13. Conforme aludido Manual, a Exposição de Mo�vos “é o meio de comunicação formal u�lizado por
Secretários de Estado ou autoridades de nível hierárquico equivalente. É u�lizado para expor
assuntos oficiais, propor medidas a serem adotadas ou apresentar, para consideração ou devido
encaminhamento, minutas ou projetos de ato norma�vo”. Dessa forma, para que a Exposição de
Mo�vos alcance a necessária perfeição sugere que seja realizado ajuste redacional no voca�vo
para fazer constar a expressão “Excelen�ssimo Senhor Governador do Distrito Federal”.

 

14. No limite do exame que compete a esta AJL, passa-se à análise dos elementos que trata o inciso II,
do art. 12, do referido Decreto, a saber:

 

a) os disposi�vos cons�tucionais ou legais que fundamentam a validade da
proposição;
b) as consequências jurídicas dos principais pontos da proposição;

c) as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria; e
d) a conclusão a respeito da cons�tucionalidade, da legalidade e do
atendimento à técnica legís�ca;

 

15. No que se refere a alínea “a”, inciso II, art. 12, do Decreto nº 39.680, de 2019, “os disposi�vos
cons�tucionais ou legais que fundamentam a validade da proposição”, verifica-se que a proposta
encontra-se respaldada pelos incisos VI e VII, do art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal; pelos
arts 66 e de 110 a 113 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, que aprovou o Plano Diretor
de Ordenamento Territorial do Distrito Federal; e pela Lei Complementar nº 294, de 27 de junho de
2000, que ins�tuiu a outorga onerosa da alteração de uso no Distrito Federal[2], alterada pela Lei
Complementar nº 902, de 23 de dezembro de 2015.

 

16. Conforme eventos 23470192, 23470307, 23472799, 23473028, 23473131 e 23474004, a matéria
foi objeto de audiência pública obedecendo as formalidades estabelecidas pela Lei distrital nº
5.081, de 11 de março de 2013[3], que disciplina os procedimentos para a realização de audiências
públicas rela�vas à apreciação de matérias urbanís�cas e ambientais no Distrito Federal.

 

17. Nessa toada, vale consignar que conforme art. 147 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de
2009, “São instrumentos de ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano no Distrito
Federal os diversos ins�tutos de planejamento territorial e ambiental, ins�tutos jurídicos,
tributários, financeiros e de par�cipação popular necessários a sua execução, conforme previsto
na Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF e na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 –
Estatuto da Cidade.”

 

18. Portanto, a audiência pública, enquanto importante instrumento de par�cipação popular no
ordenamento territorial e no desenvolvimento urbano no Distrito Federal, bem como, no
planejamento territorial e ambiental da Cidade, reveste a proposta da necessária legi�midade.
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19. Igualmente, atendendo a previsão inserta no Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do
Distrito Federal, a proposta foi apreciada no âmbito do Conselho de Planejamento Territorial e
Urbano do Distrito Federal - CONPLAN[4], na 163ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de julho de
2019, e aprovada por meio da Decisão nº 06/2019, e publicada no DODF N° 142, de 30 de julho de
2019, conforme consta dos eventos 25840908, 25855631 e 25857962.

 

20. Nos termos dos arts. 218 e 219 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009
[5]

 o
CONPLAN, é órgão colegiado superior do SISPLAN, com função consul�va e delibera�va de auxiliar
a Administração na formulação, análise, acompanhamento e atualização das diretrizes e dos
instrumentos de implementação da polí�ca territorial e urbana, com competência para:

 

I – aprovar a proposta da polí�ca de ordenamento territorial e urbano do
Distrito Federal;
II – aprovar a proposta de revisão ou alterações do PDOT;

III – aprovar a proposta da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal e
suas respec�vas alterações;
IV – aprovar as propostas dos Planos de Desenvolvimento Locais das Unidades
de Planejamento Territorial e do Plano de Preservação do Conjunto Urbanís�co
de Brasília e suas respec�vas revisões e alterações;
(...)

VI – acompanhar a implementação do PDOT, dos Planos de Desenvolvimento
Locais das Unidades de Planejamento Territorial e do Plano de Preservação do
Conjunto Urbanís�co de Brasília;
VII – deliberar sobre questões relacionadas ao uso e à ocupação do solo,
inclusive quando solicitado pelos Conselhos das Unidades de Planejamento
Territorial;
VIII – deliberar sobre proposta de parcelamento do solo urbano;

IX – analisar e deliberar, no âmbito da competência do Poder Execu�vo, sobre
os casos omissos no PDOT, nos Planos de Desenvolvimento Locais, no Plano de
Preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília, na Lei de Uso e Ocupação do
Solo, no Código de Edificações, no Código de Posturas e na Lei de Parcelamento
do Solo Urbano;
X – analisar e manifestar-se sobre propostas de alteração dos limites ou criação
de novas Regiões Administra�vas;
XI – supervisionar a ação de fiscalização e acompanhamento da ocupação
territorial do Distrito Federal, bem como a aplicação e o cumprimento das
polí�cas, planos, obje�vos e diretrizes de ordenação do território dispostos na
legislação per�nente, em regulamentação e em normas derivadas ou
correlatas;

XII – apreciar os projetos de arquitetura e de reforma dos edi�cios e
monumentos tombados isoladamente e dos localizados no Eixo Monumental,
previamente à sua aprovação pelas Administrações Regionais;
(...)
XIV – analisar e deliberar sobre ações, intervenções e outras inicia�vas que
direta ou indiretamente estejam relacionadas ao uso e à ocupação do solo na
área do Conjunto Urbanís�co Tombado de Brasília;

XV – analisar e deliberar sobre casos omissos na legislação de preservação do
Conjunto Urbanís�co Tombado de Brasília;
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21. No que se refere a alínea “b”, inciso II, art. 12, do Decreto nº 39.680, de 2019, “as consequências
jurídicas dos principais pontos da proposição”, verifica-se que a proposição tem por obje�vo
viabilizar a legalização de a�vidades já instaladas no Setor de Indústrias Gráficas, “ uma vez que
estão sendo contemplados, além dos usos e a�vidades permi�dos pelas normas atuais, os usos:
industrial, prestação de serviços, comercial e ins�tucional, incluindo diversas classes de a�vidades.
Tudo isso contribui para a dinamização do setor, para o cumprimento da função social da
propriedade, além de melhorar a conexão com os setores adjacentes, como o Sudoeste (SHCSW) e
Praça Municipal (PMU)”. 26017558

 

22. No que se refere a alínea “c”, inciso II, art. 12, do Decreto nº 39.680, de 2019, “as controvérsias
jurídicas que envolvam a matéria”, verifica-se que a proposta foi subme�da ao Ins�tuto do
Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional – IPHAN, que após tecer apontamentos e registrar
sugestões manifestou-se favoravelmente ao PLC.

 

23. Conforme consignado pela Subsecretaria de Gestão Urbana a proposta foi elaborada em
atendimento ao art. 110 que trata sobre a Estratégia de Revitalização de Conjuntos Urbanos nas
áreas indicadas no Anexo II, da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e teve por base a
proposta con�da da minuta do Plano de Preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília – PPCUB,
que se encontra em fase avançada de elaboração, 23675217.  Dessa forma, sugere-se que seja
realizado ajuste na ementa da minuta para fazer constar que a proposta atende igualmente a
estratégia de revitalização de conjuntos urbanos prevista no PDOT.

 

24. Destarte, o Setor de Indústrias Gráficas abriga um parcelamento existente e consolidado, localizado
na área de proteção subsidiária ao Conjunto Urbanís�co de Brasília - CUB, regulamentado pela
Portaria n° 314-1PHAN, de 08 de outubro de 1992 e detalhada pela Portaria n° 166-IPHAN, de 11
de maio de 2016.

 

25. Nos termos da Portaria nº 166, de 11 de maio de 2016[6] o Setor de Indústrias Gráficas está
situado na Macroárea B, que por sua vez “compreende a porção Oeste do conjunto tombado e
envolve os setores urbanos implantados fora da estrutura concebida por Lucio Costa no Relatório
do Plano Piloto de Brasília”, devendo observar os seguintes critérios:  “uso diversificado” e
“gabarito máximo de 5 (cinco) pavimentos”.

 

26. De toda sorte, reitera-se aqui que a verificação da adequação quanto às limitações estabelecidas
para a área já foi objeto de estudos no âmbito desta Secretaria de Estado, do IPHAN no âmbito do
Parecer nº 26/2019 e do CONPLAN no âmbito da Decisão nº 06/2019, publicada DODF de
30/07/2019.

 

27. Portanto, a presente análise parte do pressuposto que qualquer controvérsia rela�va aos aspectos
técnico-urbanís�cos que decorram do texto da minuta já foram subme�dos aos órgãos e en�dades
competentes.
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28. No que se refere a adequação aos ditames insculpidos pela Lei Complementar nº 13, de 3 de
setembro de 1996, verifica-se que para que a minuta alcance a necessária perfeição faz-se
necessário que sejam promovidos ajustes redacionais.

 

29.  O art. 2º da minuta estabelece condicionamentos para a “implantação dos usos e a�vidades não
previstas nos disposi�vos norma�vos vigentes até a publicação desta Lei Complementar”, contudo,
o disposi�vo contém informações e remissões legais externas desnecessárias, tornando o texto
demasiadamente extenso e de di�cil compreensão. A saber:

 

Art. 2º A implantação dos usos e a�vidades não previstas nos disposi�vos
norma�vos vigentes até a publicação desta Lei Complementar, para as quadras
de que trata o ar�go anterior, fica condicionada à avaliação prévia do órgão
gestor do desenvolvimento territorial e urbano e demais órgãos competentes
do Distrito Federal, no que se refere à incidência da Outorga Onerosa da
Alteração de Uso - ONALT de que trata a Lei Complementar nº 294, de 27 de
junho de 2000, alterada pela Lei Complementar nº 902, de 23 de dezembro de
2015, e sua regulamentação, bem como da análise dos possíveis impactos a
serem gerados ao tráfego do Setor de Indústrias Gráficas com a alteração do
uso a ser autorizada. (Grifo Nosso)
 

30. Conforme estabelece a Lei Complementar nº 13, de 1996, a remissão externa é a referência
expressa a determinar a aplicação de disposi�vo ou do texto integral de outra lei[7]. No caso do
art. 2º verifica-se que houve remissão à Lei Complementar nº 294, de 27 de junho de 2000,
alterada pela Lei Complementar nº 902, de 23 de dezembro de 2015 que ins�tuiu a outorga
onerosa por alteração de uso no Distrito Federal.

 

31. Dessa forma, orienta-se que o art. 2º seja ajustado com vistas a obter mais obje�vidade, de modo
que seja possível depreender, pela simples leitura, o sen�do do texto incorporado, a sugerir:

 

Art. 2º A implantação dos novos usos e a�vidades previstos no art. 1º desta Lei
Complementar fica condicionada ao pagamento da outorga onerosa
de alteração do uso – ONALT, de que trata a Lei Complementar nº 294, de 27 de
junho de 2000, e respec�vas alterações.

 

32. Nesse espeque, e tendo em conta que já houve remissão à Lei Complementar nº 294, de 27 de
junho de 2000, esta AJL entende que não é recomendável que o § 1º, do art. 2º replique ou inove
quanto a conceituação da ONALT. Portanto, orienta-se que o referido parágrafo seja suprimido, e os
demais parágrafos ajustados e renumerados, especialmente no que tange a redação do inciso II, do
§ 1º, onde verificou-se a ocorrência de pleonasmo, razão a sugerir o seguinte texto:

 

Art. 2º

(...)
§ 1º A aplicação da ONALT de que trata o caput deve considerar como norma
original:
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I - a norma vigente para a unidade imobiliária em 29 de janeiro de 1997, data
da publicação da Lei Complementar nº 17, de 28 de janeiro de 1997;
 

II - a primeira norma estabelecida para a unidade imobiliária, quando publicada
após 29 de janeiro de 1997.
 
§ 2º Nos casos onde já haja sido paga a ONALT, o novo cálculo deve tomar
como referência o uso ou a a�vidade objeto do úl�mo pagamento efe�vado.

 
§ 3º Para fins de incidência da ONALT de que trata o caput, não configura
alteração, extensão de uso ou de a�vidade a mudança de grupo, classe ou
subclasse em uma mesma a�vidade de um uso específico, constante da Tabela
de Classificação de Usos e A�vidades Urbanas e Rurais do Distrito Federal,
exceto:
 

a) as mudanças de qualquer grupo da a�vidade comércio varejista para o grupo
comércio varejista de combus�vel;
b) as mudanças de qualquer grupo da a�vidade de alojamento para o grupo
hotéis e similares;
c) quando o arranjo resultante dos usos ou a�vidades configurar edificação
caracterizada como shopping center ou centro comercial.

 

33. Importante destacar ainda, que no decorrer da instrução, (19699728, 19577848 e 26017834),
inclusive quando da apreciação dos presentes autos pelo CONPLAN (25855631) foram efetuados
registros quanto à aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR, contudo, no texto
final da minuta não há previsão para aplicação do ins�tuto.  

 

34. Dessa forma, sugere-se que seja verificado pela área técnica eventual necessidade de proceder
à inclusão de disposi�vo na minuta que trate da Odir.

 

35. No que se refere ao art. 3º da minuta, verifica-se que houve remissão ao Decreto nº 37.966, de 20
de janeiro de 2017, que aprovou a Tabela de Classificação de Usos e A�vidades Urbanas e Rurais
do Distrito Federal.

 

36. Ocorre, que por expressa vedação legal do art. 56, da Lei Complementar nº 13, de 1996, não é
possível a incorporação por remissão se a lei ou disposi�vo de lei incorporado for de hierarquia
inferior ao da lei incorporadora, bem como de norma ou disposi�vo de norma que não esteja
sujeito ao processo legisla�vo da Cons�tuição Federal ou da Lei Orgânica. Desse modo, sugere-se a
supressão redacional do art. 3º da minuta.

 

37. No que se refere ao art. 5º da minuta, cumpre registrar o que estabelece o art. 11, do Decreto nº
39.680, de 21 de fevereiro de 2019[8], quanto a vedação de cláusula de revogação genérica,
portanto, a cláusula de revogação da minuta deverá relacionar, de forma expressa, todas as
disposições que serão revogadas, ou simplesmente abster-se de inclusão da cláusula caso não
existam revogações expressas a serem incluídas no texto.
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38. No que se refere a alínea “d”, inciso II, art. 12, do Decreto nº 39.680, de 2019, “a conclusão a
respeito da cons�tucionalidade, da legalidade e do atendimento à técnica legís�ca”, verifica-se que
a minuta do PLC originou-se a par�r de estudos técnicos realizados por esta Secretaria de Estado
enquanto órgão gestor do planejamento territorial e urbano do Distrito Federal, a matéria foi
objeto de audiência pública, subme�da ao IPHAN e apreciada pelo CONPLAN.

 

39. Dessa forma, e uma vez observados os apontamentos destacados na presente manifestação, não se
verificou óbice de natureza legal ou cons�tucional capaz de embargar o prosseguimento do feito.

 

III – CONCLUSÃO

 

40. Finalmente, concluída a análise desta AJL/SEDUH quanto aos elementos con�dos no inciso II, do
art. 12 do Decreto nº 39.680, de 21 de fevereiro de 2019, sugere-se a res�tuir os autos ao
Gabinete para ciência do teor da presente manifestação.

 

 

À consideração superior.

 

 

Nádia de Castro Amaral Franco Waller

Assessora Especial

AJL/SEDUH

 

 

Aprovo a Nota Técnica SEI-GDF n.º 203 /2019 - SEDUH/GAB/AJL.

 

Sendo estas as considerações, res�tuam-se os autos ao Gabinete para ciência do teor da
presente Nota Técnica e adoção de providências de es�lo.

 

 

 

Emílio Ribeiro

Procurador do Distrito Federal

Chefe da AJL/SEDUH

 

 

 

[1] PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º     DE 2019 (Autoria: Poder Execu�vo)
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Define parâmetros de uso e ocupação do solo para o Setor de Indústrias Gráficas – SIG, da Região
Administra�va Plano Piloto – RA I, e dá outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Em cumprimento às disposições con�das no art. 66, art. 110, parágrafos 1º e 2º, art. 111, § 3º, art.
112 e art. 113, inciso III, da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, ficam definidos os
parâmetros de uso e ocupação do solo para as Quadras 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do Setor de Indústrias Gráficas -
SIG, da Região Administra�va Plano Piloto – RA I, na forma dos Anexos I e II desta Lei Complementar.

Art. 2º A implantação dos usos e a�vidades não previstas nos disposi�vos norma�vos vigentes até a
publicação desta Lei Complementar, para as quadras de que trata o ar�go anterior, fica condicionada à
avaliação prévia do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano e demais órgãos competentes
do Distrito Federal, no que se refere à incidência da Outorga Onerosa da Alteração de Uso - ONALT de
que trata a Lei Complementar nº 294, de 27 de junho de 2000, alterada pela Lei Complementar nº 902,
de 23 de dezembro de 2015, e sua regulamentação, bem como da análise dos possíveis impactos a serem
gerados ao tráfego do Setor de Indústrias Gráficas com a alteração do uso a ser autorizada.

§1º A Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT cons�tui autorização de alteração ou extensão dos
usos ou a�vidades em relação ao definido na norma original que venham a acarretar a valorização de
unidades imobiliárias, mediante contrapar�da prestada pelo beneficiário.

§2º Considera-se norma original, para fins de cálculo da ONALT:

I-a norma vigente para a unidade imobiliária na data da publicação da Lei Complementar nº 17, de 28 de
janeiro de 1997;

II- a primeira norma estabelecida para a unidade imobiliária, sem norma�vo preexistente, quando
publicada após 28 de janeiro de 1997.

§3º Nos casos onde já houver sido paga a ONALT em decorrência de alteração ou extensão de uso, a
cobrança por nova alteração tomará por referência o uso outorgado.

§4º Não configura alteração ou extensão de uso ou a�vidade para aplicação da ONALT a seguinte
situação:

I – mudança de grupo, classe ou subclasse em uma mesma a�vidade de um uso específico, constante da
Tabela de Classificação de Usos e A�vidades Urbanas e Rurais do Distrito Federal, exceto as mudanças:

a) de qualquer grupo da a�vidade comércio varejista para o grupo comércio varejista de combus�vel;

b)de qualquer grupo da a�vidade de alojamento para o grupo hotéis e similares.

c) quando o arranjo resultante dos usos ou a�vidades configurar edificação caracterizada como shopping
center ou centro comercial.

Art. 3º Os usos e a�vidades relacionados no Anexo I desta Lei Complementar estão em conformidade
com a Tabela de Classificação de Usos e A�vidades Urbanas e Rurais do Distrito Federal, aprovada pelo
Decreto nº 37.966, de 20 de janeiro de 2017.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

 

2. Lei Orgânica do Distrito Federal

Art. 100. Compete priva�vamente ao Governador do Distrito Federal:

(...)

1. VI - iniciar o processo legisla�vo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

VII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua
fiel execução;
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(...)

Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012

Art. 66. A Zona Urbana do Conjunto Tombado é composta por áreas predominantemente habitacionais
de média densidade demográfica, conforme Anexo III, Mapa 5, desta Lei Complementar, correspondendo
à área do conjunto urbano construído em decorrência do Plano Piloto de Brasília e às demais áreas
incorporadas em função de complementações ao núcleo original.

§ 1º Esta zona compreende o lago Paranoá e a poligonal da área tombada em âmbito federal e distrital,
delimitada a leste pela orla do lago Paranoá, incluído seu espelho d’água, a oeste pela Estrada Parque de
Indústria e Abastecimento – EPIA, ao sul pelo curso d’água Riacho Fundo e ao norte pelo córrego
Bananal, e integrada pelo Plano Piloto de Brasília, Vila Planalto, Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste e
Candangolândia, conforme Anexo I, Mapa 1A.

§ 2º Nesta zona, o uso e a ocupação do solo devem respeitar as normas que tratam das definições,
critérios e restrições estabelecidos para preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília, tombado como
Patrimônio Histórico Nacional e reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO.

§ 3º Os índices urbanís�cos adotados para os setores a serem edificados na área objeto do tombamento
como Patrimônio Histórico Nacional que façam parte da escala residencial de que tratam a Portaria 314,
de 8 de outubro de 1992, do Ins�tuto Brasileiro do Patrimônio Cultural e o Decreto nº 10.829, de 14 de
outubro de 1987, consideradas as complementações e expansões incluídas pelo Anexo do referido
Decreto sob a denominação “Brasília Revisitada”, serão aqueles constantes dos referidos documentos de
tombamento.

(...)

Art. 110. A estratégia de revitalização está voltada à preservação do patrimônio cultural e ao fomento
de inves�mentos para a sustentabilidade de sí�os urbanos de interesse patrimonial, com vistas à
adequação da dinâmica urbana à estrutura �sico-espacial do objeto de preservação, com ênfase no
combate às causas da degradação crônica do patrimônio ambiental urbano.

 

§ 1º A revitalização deverá ser promovida por meio de intervenções, prioritárias nas Áreas de
Revitalização indicadas no Anexo II, Mapa 3 e Tabela 3D, desta Lei Complementar.

§ 2º As Áreas de Revitalização exigem normas urbanís�cas específicas, respeitadas as disposições da
legislação de proteção do patrimônio cultural.

 

Art. 111. A proposta de intervenção das Áreas de Revitalização deverá conter, no mínimo:

I – delimitação do perímetro da área de abrangência;

II – programa básico;

III – projeto urbanís�co e arquitetônico, onde couber.

(...)

§ 3º As Áreas de Revitalização que apresentarem propostas de aplicação de instrumentos ou de alteração
de índices urbanís�cos não previstas nesta Lei Complementar serão implementadas por lei específica de
inicia�va do Poder Execu�vo.

 

Art. 112. As Áreas de Revitalização comportam ações de:

I – revitalização, regularização e renovação de edi�cios;

II – intervenções e melhorias na circulação de veículos e pedestres;
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III – recuperação de áreas degradadas, por meio de intervenções integradas no espaço público e privado;

IV – incen�vo às a�vidades tradicionais das áreas;

V – introdução de novas a�vidades compa�veis com as tradicionais da área;

VI – es�mulo à permanência da população residente, no caso de áreas residenciais;

VII – incen�vo à parceria entre o Governo, a comunidade e a inicia�va privada para o desenvolvimento
urbano;

VIII – incen�vos fiscais e tributários.

 

Art. 113. A estratégia de revitalização, conforme indicado no Anexo II, Mapa 3 e Tabela 3D, desta Lei
Complementar deverá ser adotada prioritariamente nas seguintes áreas:

(...)

III – Setor de Indústrias Gráficas, na Região Administra�va do Plano Piloto;

 

Lei Complementar nº 294, de 27 de junho de 2000, alterada pela Lei Complementar nº 902, de 23 de
dezembro de 2015, que ins�tuiu a outorga onerosa da alteração de uso no Distrito Federal.

 

[3] Art. 1º Esta Lei estabelece normas para a realização de audiências públicas nos casos de: (Ar�go
vetado pelo Governador, mas man�do pela Câmara Legisla�va do Distrito Federal)

I – elaboração, alteração e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, dos Planos de
Desenvolvimento Local, do Plano de Preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília e da Lei de Uso e
Ocupação do Solo, nos termos do art. 40, § 4º, I, da Lei federal nº 10.257, de 10 de julho, de 2001 –
Estatuto da Cidade e dos arts. 320 e 321 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF;

II – alteração de parcelamento do solo registrado em cartório;

III – desafetação de área pública, nos termos do art. 51, § 2º, da LODF;

IV – definição e alteração de parâmetros urbanís�cos para projeto de parcelamento urbano, incluindo
taxa de ocupação, altura máxima, taxa de permeabilidade, afastamentos e número de pavimentos;

V – alteração de parâmetros urbanís�cos para projeto de parcelamento rural;

VI – alteração ou extensão de uso;

VII – alteração de coeficiente de aproveitamento;

VIII – apresentação de estudo ou Relatório de Impacto de Vizinhança;

IX – apresentação de proposição que trate de matéria ambiental, respeitada a legislação federal que
dispuser sobre o tema;

X – apresentação de estudo ambiental, nos termos do art. 289 da LODF.

 

[4] DECISÃO Nº 06/2019 - 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - CONPLAN

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Complementar nº 889, de 24 de julho de 2014, bem como o Decreto nº 35.771, de 1º de
setembro de 2014, a Portaria nº 75, de 14 de outubro de 2014 que dispõe sobre o Regimento Interno, o
Decreto nº 39.706, de 11 de março de 2019, concomitante com o Plano Diretor de Ordenamento
Territorial - PDOT/2009, e Lei Complementar nº 854/2012, em sua 163ª Reunião Ordinária, realizada em
25 de julho de 2019, decide: Processo nº: 00390-00000885/2019-09 Interessado: SEDUH Assunto:
Projeto de Lei Complementar que define parâmetros de uso e ocupação do solo para o Setor de
Indústrias Gráficas - SIG, da Região Administra�va Plano Piloto - RA I Relatores: Carolina Baima Cavalcan�
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- IAB DF e Ovídio Maia Filho – FECOMÉRCIO Apresentação: Fernanda Figueiredo Guimarães e Sylla
Setsuko Guimarães Watanabe Mazzoni - SUPLAN/SEDUH 1. APROVAR, relato e voto, consoante ao
Processo nº 00390-00000885/2019-09, que trata da aprovação do Projeto de Lei Complementar que
define parâmetros de uso e ocupação do solo para o Setor de Indústrias Gráficas - SIG, da Região
Administra�va Plano Piloto - RA I e seus anexos, podendo a SEDUH incorporar ao projeto as sugestões
do CONPLAN, consubstanciadas, considerando que: a) O Setor de Indústrias Gráficas, em razão da
centralidade exercida pelos setores vizinhos, foi consolidado de forma mais ou menos espontânea a
par�r da instalação de a�vidades ins�tucionais e de prestação de serviços não permi�das pelas
normas urbanís�cas vigentes, ocasionando transformações na sua dinâmica urbana; b) A legislação
recente de tombamento menciona abertamente a possibilidade de flexibilização dos usos ao fixar
apenas dois critérios de preservação para o SIG (um de uso, "usos diversificados", e um de ocupação,
"gabarito máximo de 5 pavimentos"), incluindo o Setor na Macroárea de Proteção "subsidiária" do
Conjunto Urbanís�co de Brasília; c) O Parecer Técnico nº. 26/2019 do IPHAN conclui que a flexibilização
de usos do SIG respeita o processo histórico de ocupação do local e não coloca em risco a preservação
do Conjunto Urbanís�co de Brasília, visto tratar-se de setor de baixa representa�vidade em relação aos
valores que sustentam o reconhecimento de Brasília como patrimônio nacional; d) Os estudos
realizados pelo GDF no local consideram a per�nência da regularização dos usos comerciais e das
a�vidades de prestação de serviços já instalados a par�r da aplicação do instrumento da Outorga
Onerosa da Alteração de Uso - ONALT; e) O Setor de Indústrias Gráficas foi destacado no Plano Diretor
de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT (Lei Complementar n° 803/2009, de 25/04/2009,
com as alterações promovidas pela Lei Complementar n° 854/2012) como área prioritária da Estratégia
de Revitalização de Conjuntos, o que pressupõe a revisão e diversificação de usos e a�vidades das
áreas objeto de revitalização, bem como a aplicação de instrumentos de planejamento urbano para tal
finalidade; f) O diagnós�co elaborado para o Plano de Preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília
– PPCUB iden�fica o Setor de Indústrias Gráficas como área adequada para a flexibilização de usos e
a�vidades, assim como para a revisão de parâmetros de ocupação, em consonância com a dinâmica
urbana e as demandas iden�ficadas nos estudos técnicos anteriores; g) A minuta do PPCUB discu�da
na Câmara Técnica desse CONPLAN e enviada para análise do IPHAN incorporou a revisão das normas
de uso e ocupação do solo do SIG, como solução possível para trazer aquele setor para a situação de
regularidade urbanís�ca.

 

[5] Art. 218. O CONPLAN é o órgão colegiado superior do SISPLAN, com função consul�va e delibera�va
de auxiliar a Administração na formulação, análise, acompanhamento e atualização das diretrizes e dos
instrumentos de implementação da polí�ca territorial e urbana.

(...)

Art. 219. Compete ao CONPLAN:

I – aprovar a proposta da polí�ca de ordenamento territorial e urbano do Distrito Federal;

II – aprovar a proposta de revisão ou alterações do PDOT;

III – aprovar a proposta da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal e suas respec�vas
alterações;

IV – aprovar as propostas dos Planos de Desenvolvimento Locais das Unidades de Planejamento
Territorial e do Plano de Preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília e suas respec�vas revisões e
alterações;

V – (VETADO);

VI – acompanhar a implementação do PDOT, dos Planos de Desenvolvimento Locais das Unidades de
Planejamento Territorial e do Plano de Preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília;

VII – deliberar sobre questões relacionadas ao uso e à ocupação do solo, inclusive quando solicitado
pelos Conselhos das Unidades de Planejamento Territorial;

VIII – deliberar sobre proposta de parcelamento do solo urbano;
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IX – analisar e deliberar, no âmbito da competência do Poder Execu�vo, sobre os casos omissos no PDOT,
nos Planos de Desenvolvimento Locais, no Plano de Preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília, na
Lei de Uso e Ocupação do Solo, no Código de Edificações, no Código de Posturas e na Lei de
Parcelamento do Solo Urbano;

X – analisar e manifestar-se sobre propostas de alteração dos limites ou criação de novas Regiões
Administra�vas;

XI – supervisionar a ação de fiscalização e acompanhamento da ocupação territorial do Distrito Federal,
bem como a aplicação e o cumprimento das polí�cas, planos, obje�vos e diretrizes de ordenação do
território dispostos na legislação per�nente, em regulamentação e em normas derivadas ou correlatas;

XII – apreciar os projetos de arquitetura e de reforma dos edi�cios e monumentos tombados
isoladamente e dos localizados no Eixo Monumental, previamente à sua aprovação pelas Administrações
Regionais;

XIII – (VETADO);

XIV – analisar e deliberar sobre ações, intervenções e outras inicia�vas que direta ou indiretamente
estejam relacionadas ao uso e à ocupação do solo na área do Conjunto Urbanís�co Tombado de Brasília;

XV – analisar e deliberar sobre casos omissos na legislação de preservação do Conjunto Urbanís�co
Tombado de Brasília;

XVI – criar e dissolver câmaras temá�cas;

XVII – elaborar e aprovar seu regimento interno.

 

6. Art. 67. A Macroárea de Proteção B compreende a porção Oeste do conjunto tombado e envolve os
setores urbanos implantados fora da estrutura concebida por Lucio Costa no Relatório do Plano Piloto de
Brasília.

(...)

Parágrafo único. A Macroárea B é delimitada a norte pela via principal do Setor Terminal Norte, desta até
sua interseção com o limite oeste do Parque Burle Marx, prosseguindo pelas vias limítrofes a leste e sul
do Setor de Administração Municipal-SAM até a Estrada Parque Armazenagem e Abastecimento–
EPAA/DF010, desta até sua interseção com a via N1, excluindo o Eixo Monumental até sua interseção com
a EPIA, prosseguindo pela via S1 até sua interseção com a Primeira Avenida do Setor Sudoeste, desta até
a via limítrofe a norte do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), desta até o limite oeste do Parque da Cidade
D. Sarah Kubitschek, deste até o limite oeste do Cemitério Campo da Esperança-CES, excluindo o
Cemitério, deste até sua interseção com a Estrada do Setor Policial, desta até sua interseção com o Eixo
Rodoviário Sul, desta até sua interseção com a via L4 Sul, desta até sua interseção com o curso d’água do
Parque de Uso Múl�plo da Asa Sul, deste até a margem oeste do Lago Paranoá, desta até o córrego
Vicente Pires, deste até sua interseção com a Estrada Parque Indústria e Abastecimento-EPIA, desta até
sua interseção com a via principal do Setor Terminal Norte, conforme mapa de delimitação no Anexo 2.
(Re�ficação publicada no DOU nº 96, de 20 de maio de 2016)

(...)

Art. 69. A Zona de Preservação 1 da Macroárea B–ZP1B compreende parte da porção urbana descrita no
documento Brasília Revisitada 1985/87 e outras aglomerações urbanas con�guas, concomitantes com ou
posteriores à implantação do Plano Piloto, cons�tuindo-se em área de proteção subsidiária ao CUB,
situada a oeste da ZP4A e ao sul do Eixo Monumental.

(...)

Art. 74. Para a Área de Preservação 3 da ZP1B - Setor de Indústrias Gráficas – SIG ficam estabelecidos os
seguintes critérios: I. uso diversificado; II. gabarito máximo de 5 (cinco) pavimentos.

(...)

[7] Art. 51. Remissão é a referência expressa a lei ou a disposi�vo de lei.
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Parágrafo único. Recebe a denominação de remissão interna a que é feita a disposi�vo da mesma lei em
que a remissão é feita; e remissão externa a que é feita a outra lei ou a disposi�vo de outra lei.

Art. 52. A remissão a disposi�vo de lei inicia-se pelo ar�go, que, quando seguido do respec�vo número, é
indicado pela abreviatura "art." ou "arts.", conforme se use a remissão para um ou mais ar�gos.

§ 1º Ao número do ar�go e isoladas por vírgula, se for o caso, seguem-se as unidades de ar�culação
complementares do ar�go, devendo a mais abrangente preceder a menos abrangente.

§ 2º Na remissão a mais de um parágrafo, será usado o símbolo "§§", parágrafo dobrado.

Art. 53. Cada lei complementar, em sua ementa, fará remissão ao disposi�vo da Lei Orgânica que es�ver
sendo disciplinado.

(...)

Art. 54. Incorporação por remissão é o recurso pelo qual se manda aplicar a uma lei o que está
disciplinado em outra.

Art. 55. Buscar-se-á redigir a incorporação por remissão de modo que seja possível depreender, pela
simples leitura, o sen�do do texto incorporado.

Art. 56. É vedada a incorporação por remissão:

I – se a lei ou disposi�vo de lei incorporado não se adaptar rigorosamente ao que disciplina a lei
incorporadora;

II – se a lei ou disposi�vo de lei incorporado for de hierarquia inferior ao da lei incorporadora;

III – de lei ou disposi�vo de lei que não dependa de sanção em lei que dela dependa;

IV – de norma ou disposi�vo de norma que não esteja sujeito ao processo legisla�vo da Cons�tuição
Federal ou da Lei Orgânica.

Parágrafo único. As vedações deste ar�go não se aplicam às remissões feitas de modo genérico.

Art. 57. Na incorporação por remissão, declarar-se-á expressamente se também fica incorporada
alteração posterior.

Parágrafo único. Salvo em caso de nova redação do disposi�vo incorporado por remissão, é vedado
incorporar alteração posterior à data de publicação da lei incorporadora.

(...)

[8] Art. 11. A cláusula de revogação relacionará, de forma expressa, todas as disposições que serão
revogadas.

§ 1º A expressão "revogam-se as disposições em contrário" não será u�lizada.

§ 2º No caso de normas anteriormente alteradas, a revogação expressa incluirá os disposi�vos
modificados e os disposi�vos da norma alteradora.

§ 3º A cláusula de revogação será subdividida em incisos quando se tratar:

I - de mais de um ato norma�vo; ou

II - de disposi�vos não sucessivos de um mesmo ato norma�vo.

Documento assinado eletronicamente por NADIA DE CASTRO AMARAL FRANCO WALLER -
Matr.1667745-5, Assessor(a) Especial, em 06/08/2019, às 16:56, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMILIO RIBEIRO - Matr. 0096933-8, Chefe da
Assessoria Jurídico-Legisla�va, em 06/08/2019, às 16:58, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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