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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Exposição de Mo�vos SEI-GDF n.º 28/2019 - SEDUH/GAB Brasília-DF, 06 de agosto de 2019

 

Excelen�ssimo Senhor Governador do Distrito Federal,

 

Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa minuta do Projeto de Lei
Complementar (26255126) e seus respec�vos Anexo I (25891262) e II (25892177), que dispõem sobre a
flexibilização de usos e a�vidades para o Setor de Indústrias Gráficas – SIG, da Região Administra�va
Plano Piloto – RA I.

A presente propositura atende à disposição con�da no art. 110 da Lei Complementar nº
803, de 25 de abril de 2009, que aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do
Distrito Federal – PDOT, que trata da Estratégia de Revitalização de Conjuntos Urbanos em áreas
indicadas no Anexo II da referida Lei. Além disso, teve como base a proposta preliminar do Plano de
Preservação do Conjunto Urbanís�co de Brasília – PPCUB, que se encontra em fase adiantada de
elaboração nesta Secretaria.

Ressalta-se que a norma proposta foi subme�da à apreciação do Ins�tuto do Patrimônio
Histórico e Ar�s�co Nacional, Superintendência no Distrito Federal- IPHAN-DF, que por meio do PARECER
TÉCNICO N.º 26 /2019 (21064382), em 11/04/2019, aprovou a presente proposta de PLC e fez algumas
sugestões em relação à inclusão de usos e a�vidades.

Cabe salientar que a proposta de Projeto de Lei Complementar do Setor de Indústrias
Gráficas - SIG, possibilita a legalização da maioria das a�vidades que vem sendo instaladas ao longo dos
anos naquele Setor, 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, contribuindo para a dinamização do setor, para o cumprimento da função social da
propriedade, além de melhorar a conexão com os setores adjacentes, como o Setor de Habitações
Cole�vas Sudoeste (SHCSW) e a Praça Municipal (PMU).

Merece destaque que a implantação dos novos usos e a�vidades no SIG, bem como o
aumento do potencial constru�vo de quatro lotes localizados na Quadra 3, está condicionada à aplicação
dos instrumentos urbanís�cos das Outorgas Onerosas da Alteração de Uso – ONAL e do Direito de
Construir – ODIR.

Cumpre enfa�zar, que a proposta legisla�va ora subme�da à apreciação de Vossa
Excelência foi subme�da à avaliação prévia do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal – CONPLAN, em sua 163ª Reunião Ordinária, tendo sido aprovada por aquele Colegiado por meio
da Decisão nº 06/2019.

Da mesma forma, no dia 3/6/2019, a norma proposta foi subme�da à apreciação pública
por meio de Audiência Pública realizada no âmbito desta Secretaria, conforme publicação do DODF nº 82
de 03/05/2019 (23470192).

Neste contexto, encaminho a referida Minuta de Projeto de Lei Complementar para a
apreciação de Vossa Excelência, oportunidade em que renovo minhas expressões de apreço e
consideração.
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Respeitosamente,

 

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

 

A Sua Excelência o Senhor

IBANEIS ROCHA

Governador do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Brasília-DF

 

Documento assinado eletronicamente por MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA - Matr.2715678,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, em
07/08/2019, às 10:33, 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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