
Art. 29. O processo administrativo tramitará por, no máximo, três instâncias
administrativas, dentre as unidades administrativas competentes.

§1º Nos casos em que exista competência recursal para análise de mérito por órgão
colegiado, este será a última instância administrativa, exceto nos casos em que haja
previsão normativa divergente.

§2º Não compete aos Comitês Intersetoriais de Arquitetura e de Urbanismo apreciar
recursos interpostos contra decisão proferida por quaisquer de suas subsecretarias
integrantes.

Art. 30. O recurso deve ser interposto por meio de requerimento no qual o recorrente
deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que
julgar convenientes.

Art. 31. O recurso não será conhecido quando interposto:

I – fora do prazo;

II – por quem não seja legitimado;

III – após exaurida a esfera administrativa.

Parágrafo único. O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de
ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

Art. 32. A Autoridade competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar,
anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida.

Art. 33. Exaurida a esfera administrativa ou declarada a intempestividade de recurso
interposto, os autos serão arquivados, podendo o interessado apresentar novo
requerimento, cumpridos os requisitos do art. 13, §§ 3º e 4º desta Portaria.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34. As unidades administrativas organizarão a tramitação processual interna,
obedecidas suas peculiaridades, respeitadas as regras processuais desta Portaria, da Lei
Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei n°
2.834, de 7 de dezembro de 2001, e as competências estabelecidas no Regimento Interno
da SEDUH.

Art. 35. Esta portaria se aplica subsidiariamente aos processos administrativos:

I – de competência exclusiva da Subsecretaria de Administração Geral – SUAG;

II – de origem interna, que envolvam interesse público primário da coletividade de
competência da SEDUH, cuja decisão final não seja diretamente em benefício de
interessado, público ou privado;
III – que tratem de comunicação, solicitação ou resposta a órgãos da Administração
Pública direta ou indireta;
IV – especiais regulados por normativo processual próprio.
Art. 36. Os processos que tratem de elaboração de resposta técnica ou de procedimentos,
por solicitação específica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, do Ministério Público
da União, dos Tribunais de Conta do Distrito Federal e da União, da Controladoria-Geral
do Distrito Federal, de outras Secretarias de Estado do Distrito Federal, ou de quaisquer
órgãos de controle, fiscalização ou atuação judicial, devem ser analisados
prioritariamente, obedecidos os prazos fixados na solicitação recebida.
Parágrafo único. Os processos em que os órgãos indicados no caput figurem como
interessados na decisão final a ser proferida ou na obtenção de licença específica,
obedecerão os tramites estabelecidos nesta Portaria.
Art. 37. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos
administrativos em que figure como parte ou interessado, aqueles indicados no art. 69-A
da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, recepcionada no Distrito Federal pela
Lei n° 2.834, de 7 de dezembro de 2001.
Art. 38. Os processos administrativos em meio físico, especialmente os relacionados à
aprovação, visto ou habilitação de projetos arquitetônicos, podem ser convertidos
integralmente em meio eletrônico, como primeiro ato a partir de novo requerimento
formulado pelo interessado ou quando se fizer necessário, de acordo com os
procedimentos determinados na legislação específica e nos regulamentos dos órgãos e
unidades da estrutura de gestão do SEI-GDF.
Art. 39. Aplicam-se ao disposto nesta Portaria, no que couber, a Portaria n° 459, de 25 de
novembro de 2016, que definiu os parâmetros para uso e gestão do SEI-GDF no âmbito
dos órgãos e entidades do Distrito Federal e o Decreto n° 37.297, de 29 de abril de 2016,
que aprovou, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, o
Código de Conduta da Alta Administração, o Código de Ética dos Servidores e
Empregados Públicos Civis do Poder Executivo e institui as Comissões de Ética do Poder
Executivo do Distrito Federal.
Art. 40. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 103, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020
Delega competências ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação para os atos que menciona.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição conferida pelo artigo 105, parágrafo
único, inciso VII da Lei Orgânica do Distrito Federal, Decreto nº 39.133, de 15 de junho
de 2018, Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, Decreto nº 38.824, de 25 de janeiro
de 2018, com base na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, em seu
artigo 211, resolve:
Art. 1º Delegar competência ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH para praticar, em
conformidade com a legislação em regência, os seguintes atos atinentes aos cargos
efetivos e comissionados da estrutura desta Pasta:

I - autorizar afastamento para participar de eventos de capacitação de curta duração, em
território nacional, com ônus limitado para o Distrito Federal;

II - atestar a frequência, em observância ao Decreto nº 29.018, de 02 de maio de 2008, dos
servidores ocupantes dos cargos de Secretário Executivo, Subsecretário, Chefe de
Assessoria, Chefe de Unidade e demais servidores diretamente subordinados ao Secretário
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal;

III - instaurar e prorrogar prazos de sindicância e processo administrativo disciplinar no
âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito
Federal, bem como reconduzir os respectivos servidores; e

IV - praticar os seguintes atos administrativos:

a) aprovar a marcação e remarcação de férias dos servidores diretamente subordinados ao
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal;
b) autorizar o abono de ponto previsto no art. 151 da Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2011, dos servidores diretamente subordinados ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal;
c) realizar a avaliação de desempenho anual dos servidores efetivos, estáveis e cedidos
diretamente subordinados ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal; e
d) despachar processos e subscrever ofícios para órgãos e entidades da Administração
Pública Distrital e Federal, bem como comunicação oficial às demais pessoas físicas ou
jurídicas, salvo os documentos de caráter personalíssimo.
Art. 2º Os poderes delegados nesta Portaria não podem ser objeto de subdelegação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO TEXTO PRELIMINAR
DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DE REVISÃO DA LEI DE USO E

OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL
Às nove horas do dia sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, em sessão
pública presencial, no Auditório da Academia de Bombeiros Militar, Área Especial 3,
SHCS (Setor Policial Sul), Brasília/DF, concomitantemente à sessão virtual realizada por
meio do link https://gdf-virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH e transmitida ao vivo
por meio do aplicativo YouTube, foi realizada a Audiência Pública para apreciação de
texto preliminar do Projeto de Lei Complementar de Revisão da Lei de Uso e Ocupação
do Solo do Distrito Federal (LUOS), aprovada pela Lei Complementar nº 948 de 16 de
janeiro de 2019. Preliminarmente, a Senhora Eliete Goes, da Assessoria Técnica de
Órgãos Colegiados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal (ASCOL/SEDUH) saudou a todos e informou que o regulamento de
inteiro teor dos procedimentos da referida Audiência Pública foi publicado juntamente
com os avisos de convocação, e de forma sucinta destacou os principais aspectos a nortear
a reunião: 1. Que o aviso de convocação foi objeto de publicação no Diário Oficial do DF,
nº 191, 199 e 202, dos dias 7, 20 e 23 de outubro, e com ampla divulgação em jornais de
grande circulação nos dias 7, 8, 9, 20, 23, 24 e 25 de outubro de 2020; 2. A coordenação
dos trabalhos é realizada pelas assessoras da Subsecretaria de Desenvolvimento das
Cidades ,Senhoras Letícia Luzardo de Sousa e Andréa Mendonça de Moura, pela
Coordenadora de Gestão Urbana da Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades
,Senhora Juliana Machado Coelho e da Subsecretária de Desenvolvimento das Cidades
Senhora Janaína Domingos Vieira; 3. Na presidência dos trabalhos registrou a presença da
Secretária Executiva da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH,
Senhora Gisele Moll Mascarenhas e do Secretário de Estado da Seduh, Senhor Mateus
Oliveira. 4. Da ordem da Audiencia Pública: I – leitura das regras de funcionamento da
audiência; II – apresentação da Minuta da revisão da lei; III – manifestações orais dos
interessados inscritos intercaladas, pelos representantes de forma presencial e pelos
representantes da plataforma cisco webex, seguidas por manifestações dos integrantes da
mesa, que responderão de forma concisa e direta as questões formuladas; IV – leitura das
contribuições por escrito entregues ou encaminhadas durante a sessão, intercaladas por
manifestações dos integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e direta as
questões formuladas; e V – encerramento. 5. Será registrada por gravação de áudio e
vídeo, sendo que o material produzido comporá a memória do processo e publicizado na
página eletrônica da SEDUH, no link de audiência pública 2020. 6. A ata será publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal em até 30 dias a contar da realização desta audiência
pública. 7. O Relatório da Audiência Pública, será disponibilizado por meio do endereço
eletrônico www.seduh.df.gov.br; 8. O material de consulta está disponível no site
www.seduh.df.gov.br, no link de audiências públicas. Para abertura dos trabalhos passou a
palavra ao Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação -
SEDUH, Senhor Mateus Leandro de Oliveira, que fez os cumprimentos iniciais a todos os
participantes, afirmando que as medidas necessárias foram tomadas para assegurar a
participação e o direito ao uso da palavra durante a reunião a todos. Proferiu os
agradecimentos a toda a equipe responsável pelo trabalho de revisão da LUOS e as demais
áreas da SEDUH, que foram fundamentais durante o processo. Em seguida, a Senhora
Giselle Moll Mascarenhas, Secretária Executiva da SEDUH, interveio afirmando que o
processo de revisão da LUOS iniciou-se em janeiro de 2019, quando após a homologação
e a publicação da Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo 948/2019, começaram a
surgir manifestações e solicitações de ajustes, alterações e correções advindas dos
cidadãos, das Administrações Regionais, dos órgãos parceiros no Distrito Federal e de
entidades. Acrescentou que o objetivo é que a proposta de revisão tenha contemplado
todas as sugestões apresentadas à SEDUH, assegurando que estas foram amplamente
analisadas. Em seguida, a Subsecretária de Desenvolvimento das Cidades – SUDEC,
Janaína Domingos Vieira, deu início a apresentação do projeto de revisão da Lei de Uso e
Ocupação do Solo, informando reiteradamente o seu objetivo. Ato contínuo, fez
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um breve histórico do processo de revisão, desde a publicação da Lei Complementar
948/2019 e todos os procedimentos seguintes. Pontuou que uma das principais mudanças
aplicadas à Lei trata das alterações dos limites das Regiões Administrativas, por meio de
uma nova Lei Complementar, sendo elencadas as alterações também dos limites, que antes
dos mapas e planilhas eram feitos por localidades, e, agora estão por Regiões
Administrativas. Outra mudança apresentada trata da incorporação de novos projetos
urbanísticos registrados, com a inserção de 31 novos projetos na atual revisão da Lei. A
adequação de erros e inconsistências, que se encontravam em desacordo com a
metodologia adotada, no momento do desenvolvimento dos estudos para a Lei
Complementar 948, e ainda esclarecimentos e definições de termos e conceitos mal
interpretados. Com relação as ações adotadas, comunicou que a primeira foi a manutenção
da metodologia desenvolvida na Lei Complementar 948, compatibilizando parâmetros de
ocupação do solo, simplificação da redação através da redução dos artigos, propiciando,
assim, uma melhor leitura. Contando ainda com a incorporação de parâmetros de novos
projetos registrados em cartório aos parâmetros de uso e ocupação da LUOS e a
simplificação do Anexo I. Quanto a reorganização dos mapas de acordo com as poligonais
das regiões administrativas, explicitou que a Lei Complementar 948 contemplava 24
mapas e 24 planilhas definidas por localidades, uma vez que o Distrito Federal tem 33
regiões administrativas e a LUOS abrangia 29 regiões administrativas, a sua
compatibilização era necessária, informando que os mapas detalhados podem ser
acessados no site da SEDUH. Desta forma, as regiões administrativos definidas são:
Gama, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho I, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante,
Ceilândia, Guará, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul,
Riacho Fundo, Lago Norte, Água Claras, Riacho Fundo II, Varjão, Park Way, SCIA,
Sobradinho II, Jardim Botânico, Itapuã, SIA, Vicente Pires, Fercal, ao que explicou que o
limite da Região Administrativa da Fercal não mantém nenhum lote registrado e, por essa
razão, o mapa apresenta apenas o limite da RA. Pôr-do-sol, Sol Nascente, e a última
Região Administrativa, Arniqueiras. Registrou que a segunda principal alteração foi a
criação de duas novas unidades, UOS, para permitir a incorporação de projetos de
regularização na LUOS, sendo o RO III, que é o Uso Obrigatório Residencial, na
categoria da habitação multifamiliar de casas ou bifamiliar na tipologia de casas
sobrepostas, em lotes criados por programa habitacional ou projeto de urbanismo de
regularização; E a UOS UR, onde são obrigatórios os usos residencial Unifamiliar e Rural
em lotes urbanos, considerada a situação fática da ocupação em casos de projetos de
regularização fundiária. Como terceira alteração, comunicou sobre a incorporação de lotes
registrados que não faziam parte da LUOS, sendo 31 novos projetos registrados, que
foram ajustados à nova metodologia da Lei. A quarta alteração foi a simplificação do
Anexo I, tratando-se da tabela de atividades, que era dividida pela Classificação Nacional
de Atividades Econômicas (CNAE), em quatro itens, sendo: atividades, grupo, classe e
subclasse. No decorrer do processo de licenciamento de atividades, expôs que foi
percebido que várias atividades não tinham sido incorporadas em classe e subclasse nas
UOS, impedindo que administrações regionais emitissem licença de funcionamento. Por
essa razão, propõem categorizar até o nível grupo, e através de regulamentação, via
Decreto, sejam inseridas as classes e subclasses que serão analisadas dentro de
determinado grupo. Outra alteração pontuada é a identificação e inclusão de novas
unidades especiais, procedendo aos ajustes das poligonais, permitindo que sejam
realizados estudos específicos nas localidades. Apontou com relação a outra alteração, em
que foram realizadas diversas reuniões para identificação de todas as atividades que não
estavam sendo permitidas na UOS atualmente vigente, e após o processo de revisão em
todas as unidades, reincluíram as permissões liberando as licenças de funcionamento dos
estabelecimentos. Como sétima principal alteração, informou sobre as atividades nos
postos de combustíveis, que após estudo detalhado foi realizada a definição e a
classificação dos três tipos de postos existentes, sendo o PAC I, o PAC II e o PAC III,
incluindo novas atividades permitidas no posto, e ainda novas classificações e alterações
aplicadas em alguns lotes. Com relação a oitava principal alteração, explicitou que trata da
questão do remembramento, onde eliminaram o Anexo VII, antigo mapa de
remembramento de UOS diferenciadas por localidades urbanas, sendo permitido o
remembramento de UOS diferentes de acordo com a regra do Plano de Desenvolvimento
Local para a LUOS. A nona principal alteração trata da revisão do Anexo IV, com ajustes
que possibilitem a realização de projetos de arquitetura dentro dos parâmetros definidos
previamente. A décima alteração trata da adequação dos artigos da LUOS e demais leis,
como a Lei de Permeabilidade, a Lei Complementar 929 de 28 de julho de 2017, ao
Código de Obras, sendo previsto na LUOS uma adequação com a futura lei de
parcelamento do solo, que informou estar em fase final de elaboração. Expôs que as
últimas grandes alterações tratam da ampliação do prazo em um ano para opção entre as
normas de edificação de uso e gabarito anteriores à Lei Complementar 948 e também
permissão para a transferência de licenciamento de atividades econômicas quando da
venda do imóvel. Pontuou ainda a repristinação da Lei Complementar 755 dentro da
LUOS, informando que estão sendo iniciados os estudos de sua revisão, e, por fim, foram
indicadas as alterações de redação e de forma aplicadas ao texto. Comunicou que as
dúvidas e sugestões poderiam ser encaminhadas através do e-mail
revisaoluos@seduh.df.gov.br até a próxima semana. Encerrando sua intervenção,
agradeceu toda a equipe técnica responsável pelo processo de revisão da LUOS. A
Senhora Eliete Góes – ASCOL/SEDUH franqueou a palavra para manifestações, aos
inscritos de fala dos participantes presenciais e dos participantes do aplicativo Cisco
Webex. Como primeira inscrita presencial, a Senhora Marilda Alves, da Associação de
Moradores da Granja Modelo, questionou se seria possível a Granja Modelo ser inserida
no mapa da LUOS, e como segundo questionamento, afirmou ter dificuldade de
interpretar o mapa 18A constante do Anexo II, portanto, perguntou se a área destinada ao
posto de combustível no Riacho Fundo II continua sendo somente na QS. Se sim, afirmou
que os moradores alegam que esta definição não atende suas necessidades. Procedendo a
inscrição feita pelo Cisco Webex, o Senhor Dionyzio Klavdianos, Presidente do Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), cumprimentou toda
a equipe pelo trabalho desenvolvido e aos diretores e associados do Sinduscon e da
Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI), pela
análise e sugestões apresentadas. Citou os grandes avanços com as modificações
apresentadas no Projeto de Lei Complementar, como a exclusão do Anexo VII, que trata

do remembramento de lotes que têm usos e gabaritos diferentes, o que acabava por
atrapalhar o setor empresarial e notadamente o comércio. Ponderou sobre a simplificação
positiva do Anexo I, que traz a tabela de usos e atividades com base no CNAE, facilitando
a liberação de alvarás de funcionamento. Ainda sobre prorrogação dos prazos da
transitoriedade da lei, afirmou que beneficiará àqueles que estão em processo de
regularização de suas obras. Por fim, a revogação de todos os dispositivos que alteravam a
Lei 755, que afirmou causar desalinhamento em situações vigentes, impactando diversos
setores e inviabilizavam projetos. Solicitou que o processo de revisão da LUOS seja feito
de modo continuado e atualizado permanentemente. Inscrito presencialmente, o Senhor
Antônio Carlos Osório, representante dos proprietários de lotes na Área Especial em
Sobradinho, informou que os lotes da Área Especial localizam-se à direita da rodovia,
sendo aproximadamente 40 lotes, todos eles com 10.000 metros quadrados, totalizando
400.000m², com um potencial construtivo de aproximadamente 100.000m², mantendo
usos diversificados, entretanto, afirmou ser proibido o uso residencial, propondo que seja
realizada uma análise da possibilidade de implementação e compatibilização do uso
residencial com os demais usos da área, justificada pela facilidade de mobilidade e pistas
adjacentes aptas para implantação de transporte coletivo de autoeficiência e baixo custo.
Em relação a questão de posto de combustível, a Subsecretária Janaína Domingos Vieira
informou que com a Lei Complementar 948/2019 houve a possibilidade dos postos serem
inseridos em outros usos, desde que precedida de análise. Com relação a questão de
Sobradinho, informou que a atual revisão não trata de dinamização, indicando apenas a
correção de problemas, entretanto, assegurou que não havia impedimentos para realização
de estudo da sugestão através do Plano de Desenvolvimento Local de Sobradinho.
Complementando a questão, o Secretário Mateus Oliveira reiterou que o objetivo desta
primeira fase da revisão da LUOS seria receber todas as demandas que poderiam ser
enquadradas em uma metodologia de correção. Para situações em áreas maiores, como a
apontada, afirmou ser necessário realizar um dimensionamento da infraestrutura, sendo
esta direcionada a segunda etapa, denominada de dinamização, assegurando a continuação
do processo de revisão da LUOS. O próximo inscrito presencial, o Senhor Assis José
Nascimento, apontou a necessidade de repensar construções de determinadas obras, que
afirmou serem inadequadas, exemplificando com a implantação de via na localidade onde
reside. Assim, declarou que a revisão da LUOS deve direcionar um melhor uso dos
investimentos públicos, observando questões relativas à manutenção da fauna e da flora
nativas. Seguiu ao próximo inscrito presencial, o Senhor Clóvis Francisco Marinho
Araújo, que iniciou sua intervenção apontando no texto apresentado a ampliação ou
prorrogação por mais um ano, o que afirmou causar ônus aos arquitetos, projetistas e
despachantes, inclusive para os proprietários. Na ausência de normatização de
determinada questão na LUOS, afirmou haver entendimentos pontuais nas administrações
e na Central de Aprovação de Projetos (CAP), de que prevalece o que está grafado nas
Normas de Gabarito (NGB). Questionando como poderia ser equacionada a questão que
consta da NGB, uma vez que o servidor público é obrigado a observar a norma existente,
ampliando o prazo por mais um ano, com as definições que não constam na LUOS,
especificamente a questão do número de pavimentos. Proferiu elogios direcionados à
Secretaria sobre a atualização do uso do Setor Comercial Sul, solicitando celeridade ao
processo de conclusão, apontando ainda questões relativas à poluição sonora e ambiental
causadas pelo seu uso indevido. Registrou ainda como proposta o acréscimo na LUOS de
penalidades direcionadas às pessoas contumazes desrespeitadoras da norma vigente. Por
fim, agradeceu a oportunidade de participação, parabenizando a iniciativa do processo de
revisão da LUOS. Em seguida, o próximo inscrito presencial, o Senhor João Luiz Batelli,
engenheiro e representante do Brasília Country Club, parabenizou o competente processo
de revisão da LUOS, pontuando a identificação do Brasília Country Club como uso
institucional e a sua previsão de área de preservação ambiental. Em razão das
características do Clube, apresentou como proposta o aumento da taxa de construção,
determinada no Anexo III do Park Way, Tabela 11, de 0,04, com uma taxa de
permeabilidade de 90%. Explicitou que o pedido já foi registrado por outros associados e
outras autoridades do Brasília Country Club, de alteração de 0,04 para 0,01, e a taxa de
permeabilidade de 0,9 para 80%, o que possibilitaria a continuação do trabalho de
preservação ambiental e preservação do patrimônio histórico cultural, juntamente com a
manutenção da atividade institucional. Em resposta, a Secretária Executiva, Giselle Moll
Mascarenhas, afirmou ser necessário esclarecer qual a finalidade da ampliação da taxa de
ocupação, expondo ser uma solicitação pertinente e factível, noticiando que o pedido
encaminhado pelo Clube encontra-se em processo de análise. O Senhor João Luiz Batelli
pontuou que todas as demandas estariam vinculadas a expansão de setores específicos
dentro do Clube, e ainda a criação de um salão de festas e uma capela, contemplados no
Plano Diretor. Citou a implantação de uma usina de energia solar, e a intenção de
trabalhar a água mineral para comércio, viabilizando o Clube economicamente. A
Secretária Executiva, Giselle Moll Mascarenhas concluiu que a solicitação seria para
otimizar as atividades campestres do Clube, reiterando que o processo está em análise. Em
seguida, respondendo as colocações feitas pelo Senhor Clóvis Franco Marinho, com
relação à punibilidade, informou que há vários instrumentos que estabelecem as
obrigações com relação a parcelamento e ao descumprimento da legislação urbanística,
concordando que é preciso rever todo o arcabouço legal de deveres e de direitos do
cidadão com relação a cidade e a legislação urbanística. O Secretário Mateus Oliveira
complementou com relação às penalidades, que está disposto em um capítulo da LUOS,
entretanto, voltada a questão das infrações da própria Lei e do Código de Obras e
Edificações, sendo um extenso capítulo de regras que disciplinam situações pontuais,
como infrações edilícias. Com relação ao Setor Comercial Sul e o Setor Hoteleiro Sul,
cientificou ao pleno que as manifestações foram registradas, mas não seriam objeto da
LUOS. Quanto a prorrogação da regra de tolerância, afirmou que esta tem como objetivo,
único e exclusivo, de manter uma transição entre uma regra anterior e a nova,
especialmente para garantir a segurança jurídica. De fato, afirmou que para os casos
específicos sejam realizadas reuniões em conjunto com a equipe da Secretaria para
analisar o caso concreto. Ante o exposto pelo Senhor Assis Nascimento, declarou que a
LUOS, objeto em discussão, traz basicamente usos e regras de construção para os lotes já
existentes, portanto, não autoriza novas obras, complementou que as obras por ele citadas
seriam acessos e vias já projetados e anteriormente aprovadas. Em virtude das colocações,
informou que faria o levantamento das obras que estão sendo iniciadas para
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encaminhamento de informações detalhadas. Colocou a Secretaria à disposição para
demais esclarecimentos. O próximo inscrito presencial, o Senhor Elton Santos, diretor do
Sindicato da Habitação do Distrito Federal (SECOVI-DF), salientou a importância da
revisão da LUOS para o Distrito Federal, não somente para a área imobiliária, como para
as demais atividades do Distrito Federal, solicitando que seja dada celeridade ao seu
processo de aprovação. O Senhor Sergio Leite, inscrito presencial, representante do
Conselho Comunitário do Lago Sul, fez questionamentos com relação à retirada da
Reserva Ecológica do IBGE e a Estação Ecológico do Jardim Botânico da RA do Lago
Sul. Solicitou, em nome do Conselho Comunitário, esclarecimentos da Secretaria e das
Subsecretarias, com relação aos critérios e justificativas para estas alterações na poligonal,
externando preocupação, de acordo com o divulgado, de indicações que a Estrada Verde
atravessará a área da Fazenda Gama. O Senhor André Moura, síndico e presidente da
Associação do Condomínio Pousada da Andorinhas, passou a leitura do Art. 1° da Lei
Complementar 948/2019, em que dispõe que a LUOS estabelece os critérios e os usos e
ocupação do solo para lotes e projeções localizados nos parcelamentos urbanos registrados
em cartório de registro de imóveis, implantados e aprovados pelo Poder Público. Assim, o
Art. 81 da Lei Complementar 17/1997 seria mais adequado constar do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT-DF), Lei Complementar 803/2009,
que deverá ser revisada ainda este ano. Afirmou que o Setor Habitacional Dom Bosco,
onde está inserido o Condomínio Pousada das Andorinhas, foi regularizado no ano de
2010, entretanto, o loteamento do Condomínio não pôde ser registrado em função de
recomendação do Ministério Público, que logo após foi declarada nula pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, afirmando que o Setor Habitacional Dom Bosco enquadra-se
no Art. 1° da Lei Complementar 948/2019, solicitando auxílio da Secretaria para
resolução da questão. O Secretário Mateus Oliveira afirmou que a atual gestão tem feito
um trabalho contínuo para avançar nas questões que envolvem regularização fundiária,
com a criação da Subsecretaria específica para tratar do tema, acrescentou que as
informações colocadas serão encaminhadas para os estudos da revisão do PDOT, através
de avaliação específica do Condomínio Pousada das Andorinhas. Embora, esclareça que
não podem se manifestar quanto às questões fundiárias, por extrapolar as atribuições da
Secretaria. Com relação às colocações feitas pelo Senhor Sérgio Leite sobre as poligonais
das regiões administrativa, informou que a Lei aprovada recentemente levou em
consideração um trabalho que já vinha sendo desenvolvido, desde o ano de 2013, e
balizados por critérios técnicos, a poligonal da região administrativa do Jardim Botânico
passou a englobar a Reserva Ecológica do Jardim Botânico. Assegurou a possibilidade de
recebimento de questões que no entendimento do Conselho Comunitário sejam relevantes
para análise e possível revisão. Proferiu os agradecimentos às observações colocadas pelo
Senhor Elton Santos, que ressaltou a importância de dar celeridade ao processo de
aprovação da LUOS, afirmando que a intenção é proceder a distribuição do processo do
PLC no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan),
para que os Conselheiros possam relatar na semana seguinte, e ainda no mês de novembro,
o PLC seja encaminhado para a Câmara Legislativa, para apreciação da matéria, se assim
houver entendimento sobre a sua urgência. Seguindo para os inscritos via Cisco Webex, o
Senhor Alexandre Augusto Moraes Muniz, morador de Águas Claras, pontuou sobre o
Lote 2 da Quadra 104, colocado à venda no Edital 11/2020 da Terracap, afirmando que o
mesmo, historicamente, sempre foi conhecido por todos os moradores como um lote
destinado à educação ou equipamento público. Tendo por base a informação da venda do
lote, informou que constataram uma série de irregularidades no processo de mudança de
sua destinação. Por problemas técnicos relacionados ao microfone do Senhor Alexandre
Augusto, a Senhora Eliete Góes seguiu para a próxima inscrição, até o restabelecimento
da comunicação. Assim, a Senhora Magda Barros reforçou os assuntos encaminhados
previamente via e-mail, com relação à reclassificação dos PAC I, II e III, com a
justificativa de reclassificação pelo tamanho do lote. Afirmando haver certa incoerência da
parte técnica, exemplificando com a permissão de lote CSI-II na regional do Lago Sul,
sendo este menor do que os lotes PAC I, transformados para permitir a venda de
combustível. Solicitou que a classificação fosse revista, declarando que os lotes PAC I
deveriam permitir, por exemplo, a instalação de comércios como farmácia, lavandeira,
casa lotérica, uma vez que estas atividades não gerariam nenhum tipo de prejuízo para a
comunidade. Apontou, ainda, quanto a inclusão do § 3º no Art. 41, que dispõe sobre
dispensa da cobrança de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt), para instalação de
comércio de combustíveis em outros tipos de comércios, com a alegação de que trata-se
de uma atividade auxiliar, afirmando ser uma definição duvidosa. Reiterou sua solicitação
para revisão da questão, alegando que o critério utilizado beneficia algumas áreas em
detrimento de outras. Em razão da continuidade de problemas com o microfone do Senhor
Alexandre Augusto Moraes Muniz, passou a próxima inscrita, a Senhora Patrícia
Bernardes que se manifestou sobre os postos de abastecimento de combustíveis,
especificamente sobre as classificações em PAC I, PAC II PAC III, que acabam por
causar uma competição desigual, solicitou a revisão da classificação quanto ao
enquadramento, considerando o PAC III como uma possibilidade para todos, levando em
consideração os aspectos pontuados. Com relação as colocações feitas pelo Senhor
Alexandre Augusto Moraes Muniz, o Secretário Mateus Oliveira afirmou que o Lote 2 da
Quadra 104 de Águas Claras, solicitado pela Terracap no último edital, tem o uso
atualmente na LUOS definido como CSIIR NO, que permite uso comercial e habitação.
Informou que não foram constatados erros com relação ao lote específico que já vinha
sendo tratado nos últimos anos como lote residencial, complementou que estão apenas
dando cumprimento à legislação previamente definida para o lote. No tocante as demais
manifestações, voltadas para a questão da classificação de atividades de PAC I, PAC II e
PAC III, declarou ser importante esclarecer sobre o recebimento de diversas demandas
relativas a postos de gasolina, afirmando que a LUOS não abrange a área tombada,
portanto, trata de lotes de postos de gasolina somente situados fora do Plano Piloto, e em
razão da transformação no meio social, expôs que nos próximos anos haverá uma
demanda menor por carros, e por associação de combustível, e através de estudo técnico
foi possível indicar as adequações e aprimoramentos necessários na LUOS, de forma
limitada, por tratar-se apenas de correções e ajustes dentro do contexto da metodologia
definida pela LUOS inicialmente. Afirmou que a revisão representa a correção dos
conceitos de PAC I, PAC II e PAC III, não refletindo todas as demandas apresentadas
pelo Sindicato de Combustíveis, entretanto, mantem-se a possibilidade de realizar uma

discussão específica na etapa seguinte de revisão da LUOS. Registrou que todas as
considerações serão devidamente analisadas, especialmente com relação ao tamanho dos
lotes. O Senhor Paulo Tavares proferiu os agradecimentos ao trabalho de revisão
desenvolvido. Afirmou que boa parte dos anseios do empresariado de postos de gasolina
está sendo contemplado. Entretanto, afirmou que o setor continuará apresentando as
demandas no sentido de permitir que postos de gasolina sejam implantados em outras
áreas, salientando ainda ser possível que pequenos empreendimentos sejam
implementados nos postos em atendimento à comunidade, justificando que os pequenos
serviços ofertados aumentam a clientela e a venda de combustível, que ainda é a matriz
energética. Agradeceu, especialmente, ao Senhor Secretário pela abertura do diálogo com
o setor. Por fim, pontuou a questão da ONALT, afirmando ser um ponto fundamental para
o setor de postos de gasolina, não sendo contrários a implementação de postos em outros
empreendimentos, desde que seja feito um desembolso da mais valia do terreno para
aquele empreendimento não previsto. O Senhor Roberto Vilares, morador do Setor de
Mansões Dom Bosco (SMDB), fez o registro reconhecendo o trabalho empreendido pela
Secretaria, reunindo equilíbrio e equacionando necessidades e expectativas, seja da
comunidade, seja dos setores econômicos. Em seguida, pontuou a questão da mudança de
destinação de áreas na região da SMDB, partindo da informação de que no ano de 1998,
houve um Decreto, ainda válido, em que determina que a região é uma ARIE, Área de
Relevante Interesse Ecológico, e além de ser um fato legal de distribuição de uso de solo,
pondera que se trata de uma questão em que os próprios moradores são responsáveis pela
preservação do local, afirmando que tem sido constatado uma recente degradação
progressiva, não apenas da destinação ecológica da área, como também da qualidade de
vida dos moradores. Questionando sobre a necessidade de haver mais acessos saindo da
Ponte JK adentrando a área proposta, salientando as dificuldades enfrentadas pelos
moradores com relação ao corredor implementando que mantém tráfego intenso e de alta
velocidade. De acordo com essa linha de pensamento, afirmou que mantém o
entendimento sobre a necessidade de crescimento e desenvolvimento da cidade,
entretanto, afirma que é preciso preservar as bases previamente estabelecidas,
especialmente naquilo que envolve os interesses ambientais e dos moradores. Seguindo as
inscrições, o Senhor Ovídio Maia Filho, Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do distrito Federal (Fecomércio), parabenizou o Secretário e equipe, pelo
trabalho de revisão desenvolvido, afirmando que a Federação do Comércio apoia
amplamente a revisão da LUOS, parabenizando também o Governo do Distrito Federal
pela agilidade no processo. Ato contínuo, o Senhor Secretário proferiu os agradecimentos
pelas manifestações de apoio ao projeto. Com relação as colocações feitas pelo Senhor
Paulo Tavares, registrou que a equipe fará uma revisão do exposto e de todas as
ponderações trazidas, no sentido de avaliar ainda dentro do contexto dos critérios, o que
pode ser feito para equacionar as questões. Prestou esclarecimentos sobre o regramento de
isenção da ONALT, disposto no Art. 41, § 3º da Minuta do PLC de revisão da LUOS,
destinado para situações específicas, afirmando que se aplica em casos de atividade
comercial externa. Havendo alguma situação diferente, esta estará sujeita à fiscalização e
naturalmente a cobrança de ONALT, caso identificada alguma descaracterização
posterior. Quanto a colocação feita pelo Senhor Roberto Vilares, afirma que se trata de um
lote com metragem de 100.000 metros quadrados, em que salienta não haver alteração no
uso do lote prevista na atual revisão da Lei, sendo fruto de processo de alteração na LUOS
anterior, permitindo, assim, o uso institucional, assegurou sobre o entendimento de que
não foram identificados erros a serem corrigidos na área, declarando haver apenas
demandas de comércio para a região. Em razão da extensão do lote, afirmou que qualquer
intervenção pode provocar incômodo aos moradores da localidade, garantindo que a
aprovação de projetos para o lote estará enquadrado no EIV, Estudo de Impacto de
Vizinhança, que deverá analisar e dar encaminhamentos através de medidas mitigadoras e
compensatórias, evitando, assim, qualquer ônus aos moradores. A Senhora Miranir F.
Correia, parabenizou toda a equipe da Secretaria, em nome do Secretário de Estado e da
Subsecretária. Informou que encaminharia colocações feitas via chat por e-mail. Em
seguida, salientou preocupação dos moradores da St. de Habitações Individuais Norte
(SHIN) do Lago Norte, quanto a possível alteração dos usos para os lotes institucionais e
os institucionais EP, propondo que a comunidade local seja consultada em caso de
solicitação feita pelos proprietários para alteração do uso para comércio, indústria ou
serviços, considerando a condição intrínseca dos lotes inseridos nas áreas residenciais no
Setor Habitacional Individual Norte. Ressaltou preocupação sobre a condição exposta na
Tabela Anexo I, que passou a trazer apenas o grupo das atividades, e não a nível de
subclasse. Reiterou que encaminharia o restante das observações posteriormente. Em
seguida, a Senhora Niki Tzemos, representante do Conselho Comunitário do Lago Sul,
pontuou com relação a liberação de instalação de escritórios em residências no Lago Sul,
utilizando os espaços com grande quantidade de funcionários e áreas verdes para
estacionamento. Diante da problemática, afirmou que a revisão da LUOS poderia reverter
a situação. Outro ponto destacado trata de proposta encaminhada em diversos documentos
à SEDUH, com relação a questão a criação do controle de vizinhança, em que seja
realizada uma análise permitindo ou não a instalação de empresa ou escritório nas áreas
pelos moradores do local. No tocante ao remembramento das UOS, afirmou que foi
verificado que existem regiões administrativas onde de fato é possível, questionando se o
mesmo ocorrerá no Lago Sul e se um setor de comércio e serviços poderia utilizar as
residências ao redor e fazer o remembramento da UOS para a sua área comercial.
Destacou ainda quanto as passagens de servidão, solicitando que a questão seja definida
na LUOS, alegando que a abertura destas causará problemas graves relativos a segurança.
Por fim, abordou a questão relativa às áreas verdes, expondo o entendimento de que os
moradores de fato mantêm estas áreas há décadas, solicitando que a LUOS permita que
haja uma concessão de uso não onerosa, com definição de limites, para que os moradores
continuem mantendo sua função ambiental, sem nenhum tipo de permeabilização. O
Senhor Rodrigo Fonseca agradeceu o espaço participativo, apresentando sua sugestão no
sentido de incorporar aos lotes institucionais atividades de escritórios, atividades
imobiliárias, jurídicas, sede de empresa, serviço de arquitetura, empresa de pesquisa
científica e publicidade, uma vez que esse tipo de atividade tem um baixo impacto
ambiental e baixo impacto viário. Dando continuidade às inscrições, o Senhor Roberto
Botelho, vice-presidente do Sinduscon e diretor da ADEMI, corroborou com as
colocações feitas pelo Senhor Dionyzio, agradecendo a equipe da Secretaria pelo trabalho
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de revisão desenvolvido. Em seguida, questionou sobre o processo de envio da Lei à
Câmara Legislativa para apreciação da matéria, afirmando que o setor empresarial tem
fortes expectativas para desenvolver vários outros projetos na cidade. Como morador do
Lago Sul, discordou com o exposto em relação a implantação de comércio nas residências,
justificando que muitos deles agregam segurança e movimento às ruas. Respondendo as
manifestações, o Secretário Mateus Oliveira, agradeceu a participação, informando que
todos os encaminhamentos vão ser analisados. Em relação à servidão dos chamados becos,
das passagens em construções de área verde, esclareceu que o tema pela sua natureza, que
é de concessão e de permissão de uso, não está sendo tratado na LUOS. Declarou que é
preciso buscar uma solução para a questão, o que está sendo feito pela Secretaria,
informando que nos próximos dias serão feitos anúncios a esse respeito. Sobre a questão
do remembramento, destacou que de fato o remembramento é possível em todo o Distrito
Federal, ressaltando que em havendo questões específicas relacionadas ao Lago Sul, estas
sejam encaminhadas à Secretaria para análise. Com relação ao comércio no Lago Sul,
esclareceu que a discussão foi feita na LUOS anterior, e acabou por não agregar novas
atividades comerciais para as habitações, optando simplesmente por regularizar atividades
comerciais existentes que se enquadravam nos requisitos de transição constantes dos Art.
86 e seguintes. Acrescentou que, no momento, estão simplesmente possibilitando algumas
atividades profissionais nas residências, com o entendimento de que por uma necessidade
de tratamento isonômico estão sendo permitidas. Quanto a sugestão de implementação de
um controle de vizinhança, afirmou que dentro da lógica de segurança jurídica, de
objetividade e de simplificação, não é um instrumento de planejamento urbano que dê
segurança e isonomia de tratamento, uma vez que deixa a critério do vizinho escolher e
definir o que é possível ou não, afirmando que o regramento a ser adotado deve ser
aplicado para todo o Distrito Federal, não apenas Lago Sul e Lago Norte, dando um
tratamento único e seguro, inclusive para a fiscalização posterior. Com relação a não
permissão de escritórios em usos institucionais, afirmou que há um aspecto técnico de
entendimento da possibilidade de compatibilização dos usos em uma mesma UOS. De
todo modo, assegurou que será realizado estudo aprofundado relacionado a estes aspectos.
Reiteradamente, informou sobre a programação dos próximos passos para aprovação da
revisão da LUOS. Não havendo manifestações de fala adicionais, declarou encerrado o
processo de inscrições. Em atendimento as últimas inscrições, a Senhora Paula Valadares,
representante da Administração Regional de Águas Claras, proferiu os agradecimentos a
todos os envolvidos no processo de revisão da Lei. Pontuou que foi observada a ausência
no mapa de Águas Claras, de dois lotes solicitados, tratando-se do lote do La Salle e o da
residência oficial. Sugeriu, em seguida, que pudesse haver um acesso simplificado da lista
com os endereços, de preferência cartorial, possibilitando dar celeridade ao processo de
ligação do anexo com as atividades. Com relação às unidades especiais permitidas,
pontuou os lotes da Unieuro e Uniplan, em Águas Claras, em que não foi possível
identificar na tabela de uso quais as atividades permitidas para estas unidades especiais.
Apontou a questão do escritório administrativo, tratando-se de uma atividade auxiliar,
afirmou não ter sido identificado no glossário, dificultando o entendimento sobre a
atividade permitida para aquele lote. Encerrando sua intervenção, ponderou sobre a
simplificação da Tabela ao nível de grupo, externando preocupação, com a justificativa de
que sem as definições de classe e subclasses, procedimentos de atualização da tabela
seriam prejudicados. O Senhor Alexandre Augusto Moraes Muniz, representante da
Administração Regional de Samambaia, comunicou que encaminharam sugestões para a
revisão da LUOS, e uma série de sugestões encaminhadas relacionadas a localidade de
Samambaia não foram contempladas de acordo com o mapa apresentado. Questionou se
os encaminhamentos ainda seriam analisadas ou foram descartados. Pontuou dificuldades
relacionadas as mudanças aplicadas à tabela CNAE, por não constar no anexo da LUOS,
sugerindo que fosse feita de maneira automática, à medida que for extinto algum CNAE e
for criado outro, que a LUOS acompanhe automaticamente a tabela. Por fim, afirmou
sobre a necessidade de discutir situações pontuais em Samambaia, questionando quais
seriam os encaminhamentos, uma vez que as propostas foram enviadas via Sistema
Eletrônico de Informação (SEI). A Senhora Natanry Ludovico Lacerda Osório fez um
breve histórico das concepções do St. de Mansões Dom Bosco, declarando ser uma área
ambientalmente sensível, salientou que os moradores dos condomínios inseridos na RA
XXVII são conscientes com relação a esta questão, direcionando suas colocações no
sentido da necessidade de respeitar a concepção do bairro como residencial e a sua
densidade, pontuando ainda sobre a questão da Estrada Verde. Em seguida, questionou
onde estão localizados os dois postos de gasolina que estão sendo pensados para o canteiro
central do Lago Sul, explicitando que o Lago Sul está suficientemente atendido por postos
de gasolina, inclusive informando que foram eliminados dois deles, atendendo a pedidos
da comunidade. Por fim, solicitou a realização de outras audiências públicas para
discussão dos temas, que afirmou serem de grande relevância. A Senhora Eliane Torquato
apontou a problemática da quadra 119 de Santa Maria, que foi classificada na LUOS de
2019, na categoria como CSI INDI I comercial, uso industrial, condicionada de não uso
residencial. Afirmou que a área foi objeto de edital da CODHAB, e atualmente há 206
famílias construindo residências no local, questionando se será feita a correção da área
para uso residencial. Em resposta, a Subsecretária Janaína Domingos Vieira afirmou que
serão definidos os usos dos parâmetros e atividades de cada RA. Quanto a questão da
tabela CNAE, e a simplificação do Anexo I, afirmou que o intuito é propiciar uma
atualização mais rápida. Afirmou que o próprio Geoportal fará o endereçamento das
atividades, sendo necessário apenas operacionalizar a questão. Com relação as colocações
feitas pelo representante de Samambaia, informou que será feita uma nova análise das
sugestões encaminhadas, entretanto, ponderou que as solicitações possam ser de mudança
de uso de determinados lotes, e a equipe incluiu as atividades econômicas nos lotes atuais.
O Secretário Mateus Oliveira, primeiramente, afirmou que os problemas técnicos
enfrentados pela Senhora Natanry Ludovico Lacerda Osório, se devem a alguma
incompatibilidade no dispositivo por ela utilizado, não havendo por parte da equipe
técnica intenção alguma de cercear o direito a fala dos participantes. Em seguida, proferiu
os agradecimentos a todos que acompanharam a Audiência Pública. Com relação às
questões levantadas pela Senhora Natanry, reiteradamente afirmou que a atual revisão da
LUOS trata apenas de correções e ajustes pontuais em decorrência de questões que foram
trazidas à SEDUH nos quase dois anos de vigência da Lei, afirmando que todas as
mudanças estão sendo respaldadas não

apenas pelo diagnóstico apresentado ao início da reunião, mas principalmente por
questões técnicas e de planejamento urbano realizados pela equipe da SEDUH,
direcionando os agradecimentos a todos que a compõem. Assegurou que a Audiência
Pública foi abrangente e profícua, havendo mais de cem participantes ao longo de toda a
reunião, com vinte e duas manifestações orais, presenciais e por vídeo. Informou que,
àqueles que assim o desejarem, podem encaminhar considerações via e-mail
revisaoluos@seduh.df.ogov.br, mantendo a abertura para realização de reuniões
específicas com particulares e entidades para esclarecimentos e demais considerações.
Não havendo manifestações adicionais, deu por encerrada a Audiência Pública para
apreciação de texto preliminar do Projeto de Lei Complementar de Revisão da Lei de Uso
e Ocupação do Solo do Distrito Federal, aprovada pela Lei Complementar nº 948 de 16 de
janeiro de 2019, agradecendo a presença de todos. MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA,
Secretário de Estado; GISELLE MOLL MASCARENHAS, Secretária Executiva;
JANAÍNA DOMINGOS VIEIRA, Subsecretária.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
DIRETORIA EXECUTIVA

 
RETIFICAÇÃO

Na Ordem de Serviço n° 21, de 06 de Novembro 2020, publicada no DODF n° 211, de 09 de
Novembro de 2020,página 7, ONDE SE LÊ: "...Ordem de Serviço n° 21, de 06 de Novembro de
2020...", LEIA-SE: "...Ordem de Serviço n° 23, de 06 de Novembro de 2020...”.

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço n° 22, de 06 de Novembro 2020, publicada no DODF n° 211, de 09 de
Novembro de 2020, página 90, ONDE SE LÊ: "...Ordem de Serviço n° 22, de 06 de Novembro
de 2020...", LEIA-SE: "...Ordem de Serviço n° 24, de 06 de Novembro de 2020...”.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

PORTARIA Nº 48, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 105, parágrafo único, incisos III e V, da Lei Orgânica do
Distrito Federal e no art. 38 do Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, e de acordo
com a Lei nº 2.545, de 28 de abril de 200 e com o Decreto nº 24.204, de 10 de novembro
de 2003, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 39, de 09 de outubro de 2020 publicada no DODF
em 11 de novembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VANESSA CHAVES DE MENDONÇA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

PORTARIA Nº 99, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com
fulcro no Decreto nº 40.015, DE 14 DE AGOSTO DE 2019, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de elaboração e publicação dos Planos Diretores de Tecnologia da
Informação e Comunicação - PDTIC e CONSIDERANDO a Portaria nº 41 de 06 de julho
de 2020, que criou o Comitê de Gestão e Tecnologia da Informação da SETRAB,
CONSIDERANDO a necessidade de integrar os sistemas informatizados, uniformizar
procedimentos, treinar pessoal e padronizar os métodos e rotinas de trabalho da SETRAB,
CONSIDERANDO a instrução do Processo Administrativo: 04012-00002119/2020-63,
resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da
SETRAB para 2020-2022.
Art. 2° Dar publicidade ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da
SETRAB para 2020-2022.
§ 1º O inteiro teor do PDTIC da SETRAB 2020-2022 está disponível para consulta no
endereço eletrônico http://www.trabalho.df.gov.br/
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THALES MENDES FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço n° 61, de 13 de novembro de 2020, publicada no DODF n° 217, de
17 de novembro de 2020, página 36, ONDE SE LÊ: “... processo nº 00401-
0000117932/2020-31...”, LEIA-SE: “... processo nº 00401-00011793/2020-31...”.
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