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Referência:  Processo SEI 00390-00003184/2020-57 1 

Interessado: SCUB/SEDUH 2 

Ementa: revisão da legislação que disciplina a concessão de uso de áreas públicas no Comércio 3 

Local Sul – CLS do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, da Região Administrativa do Plano 4 

Piloto - RA I. 5 

 6 

RELATÓRIO 7 

 8 

O presente processo trata da revisão da legislação que disciplina a concessão de 9 

uso de áreas públicas no Comércio Local Sul – CLS do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, 10 

da Região Administrativa do Plano Piloto - RA I. 11 

Após nova consulta formulada ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 12 

Nacional – IPHAN, mesmo depois da aprovação da segunda versão da proposta de minuta de 13 

Projeto de Lei Complementar - PLC, por meio do  Parecer Técnico n.º 14 

135/2020/COTEC/IPHAN-DF (52855482), devido a ajustes em função dos questionamentos 15 

apresentados tanto na Audiência Pública, realizada pela SEDUH, no dia 11/02/2021, quanto a 16 

sugestões trazidas pelo Grupo Técnico Executivo – GTE, do Acordo de Cooperação Técnica 17 

IPHAN-DF/GDF - ACT 01/2020. 18 

Assim, o último PARECER TÉCNICO N.º 55 /2021/COTEC IPHAN-DF/IPHAN-DF 19 

(60106524) aprova novamente a proposta de minuta de Projeto de Lei Complementar, em 20 

sua terceira versão constante do Parecer Técnico n.º 106/2021 - SEDUH/SCUB/COGEB/DIGEB 21 

I (58321606) e seus Anexos I, II e III (58320656, 58320854, 58321482). O último parecer do 22 

IPHAN traz ainda duas sugestões a fim de facilitar a interpretação e aplicação da lei, transcritas 23 

abaixo: 24 

6. Inclusão do art. 24 e dos parágrafos 1º, 2º e 3º no art. 23, que tratam da vedação 25 

de publicidade nos toldos e da fixação de elementos decorativos nos tetos das marquises. A 26 

alteração decorre tanto da Audiência Pública quanto de observações do GTE, do qual o Iphan 27 

faz parte. Julgamos que tais adições são coerentes com a proposta da lei e delimitam de modo 28 

adequado as referidas intervenções. A fim de facilitar a interpretação e a aplicação da lei, 29 

sugerimos que o conteúdo dos artigos seja explicitado em desenhos a serem incluídos como 30 

anexo(s) do PLC 31 

7.  Inclusão do Anexo III, que traz Diagrama das áreas permitidas para locação do 32 

compartimento técnico na cobertura dos blocos do Comércio Local Sul (imagem 02). A título 33 

de sugestão, lembramos que o Anexo II, que traz um corte da edificação padrão, poderia 34 

trazer também os limites, em corte, da área de compartimentos técnicos exibida no Anexo III 35 

(que é a mesma informação mostrada na Figura 1 do Parecer Técnico n.º 106/2021 - 36 

SEDUH/SCUB/COGEB/DIGEB – I, 58321606). Quanto ao arquivo de anexos enviado ao Iphan 37 

(Croqui- Anexos, 2569039), destacamos que há erros (constam os Anexos I, II, III, II e I, nessa 38 

ordem, com desenhos divergentes). Alertamos a necessidade de revisão/correção, 39 

possivelmente com a exclusão dos dois últimos. 40 
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Acatadas as sugestões, sugerimos o seguinte texto para o Projeto de Lei Complementar em 41 

em tela: 42 

 43 

LEI COMPLEMENTAR Nº          , DE    de              de 2021. 44 

(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 45 

Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de Habitações 46 

Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, e dá outras providências, 47 

considerando-se o que determina o Art. 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 48 

 49 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO 50 

DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 51 

CAPÍTULO I 52 

DA OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA 53 

Art. 1º O uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas 54 

Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, deve observar o que estabelece 55 

esta Lei Complementar e o Art. 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 56 

Parágrafo único. É admitida a ocupação, por concessão de uso onerosa, com finalidade 57 

urbanística, nos termos, condições e locais definidos nesta Lei Complementar e em seu 58 

regulamento, das áreas públicas contíguas às unidades imobiliárias situadas no Comércio 59 

Local Sul do SHCS. 60 

Art. 2º A ocupação, por concessão de uso onerosa, das áreas públicas contíguas às unidades 61 

imobiliárias situadas no Comércio Local Sul, é disciplinada de acordo com as seguintes 62 

modalidades de ocupação: 63 

I – nas áreas públicas contíguas às fachadas posteriores, voltadas para as superquadras, é 64 

permitido ocupar 6,00m (seis metros), a partir do limite das unidades imobiliárias registradas 65 

em cartório: 66 

a) com edificação, permitida nos pavimentos térreo, subsolo e sobreloja, executados dentro 67 

do limite volumétrico definido nos Anexos I e II desta Lei; 68 

b) sem edificação, permitidos jardins, mesas, cadeiras ou outro mobiliário removível; 69 

II – nas áreas públicas nos entre blocos, é permitido ocupar somente o pavimento térreo com 70 

mesas, cadeiras ou outro mobiliário de remoção diária, até o alinhamento da marquise 71 

posterior das coberturas dos blocos originais, garantida, em qualquer posição, faixa de 2,00m 72 

(dois metros) de largura paralela às laterais dos blocos, reta e desimpedida para passagem de 73 

pedestres; 74 

III – nas áreas públicas das extremidades laterais leste e oeste das quadras comerciais, 75 

adjacentes aos blocos, somente no pavimento térreo: 76 
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a) no espaço destinado à marquise original, é permitido ocupar com mesas, cadeiras ou outro 77 

mobiliário de remoção diária, garantida, em qualquer posição, faixa de 2,00m (dois metros) 78 

de largura, paralela à lateral do bloco, reta e desimpedida para passagem de pedestres; 79 

b) além do espaço destinado à marquise original, é permitido ocupar até 5 metros voltados 80 

para a lateral leste ou oeste, com mesas, cadeiras e outro mobiliário de remoção diária. 81 

IV – nas áreas públicas contíguas aos lotes de nº 35 - Restaurantes de Unidades de Vizinhança 82 

– RUV, é permitido ocupar até 6,00m (seis metros), a partir dos limites do lote, de forma 83 

contígua às fachadas voltadas para as superquadras e para as vias W1 ou L1, com elementos 84 

construtivos tais como pisos, toldos, vedações e coberturas leves, com fundações superficiais 85 

e de fácil remoção, na forma de varandas e jardins com mesas, cadeiras ou outro mobiliário 86 

removível, exclusivamente no pavimento térreo e para estabelecimentos comerciais 87 

licenciados para atividades do tipo restaurantes, lanchonetes ou outros serviços de 88 

alimentação. 89 

§1º A ocupação admitida no inciso I, alínea b, pode ser delimitada por elemento com 90 

permeabilidade visual, inclusive paisagístico, ou mobiliário, até a altura máxima de 2,00m 91 

(dois metros), não sendo admitido cercamento do tipo alambrado ou telas metálicas. 92 

§2º Nas modalidades de ocupação de que tratam o inciso II e inciso III, alínea a: 93 

I - em casos de não existência da cobertura entre blocos ou da marquise nas extremidades 94 

laterais, sua construção deve estar de acordo com o projeto original e o disposto no Art. 7º 95 

desta Lei, não sendo admitida adoção de outro modelo de cobertura, ainda que temporária; 96 

II – é permitido o uso de toldos verticais retráteis para garantir conforto térmico, luminoso e 97 

sonoro aos usuários, somente durante o horário de funcionamento do estabelecimento, 98 

desde que não configurem coberturas e garantida a faixa de 2,00m (dois metros) de largura 99 

para passagem de pedestres. 100 

§3º As modalidades de ocupação previstas nos incisos II e III: 101 

I - somente são permitidas para estabelecimentos comerciais licenciados para atividades do 102 

tipo restaurantes, lanchonetes ou outros serviços de alimentação e durante o horário de 103 

funcionamento do estabelecimento; 104 

II - não são passiveis de delimitação por separadores físicos no nível do solo, removíveis ou 105 

não. 106 

§ 4º O arremate da cobertura das edificações admitidas no inciso I, alínea a, deve ser 107 

executado de acordo com o modelo apresentado no Anexo II desta Lei, ocultando 108 

necessariamente qualquer beiral, ou calha, com platibanda com altura máxima até a face 109 

inferior da marquise original dos blocos comerciais. 110 

§ 5º A ocupação admitida no inciso IV deve: 111 

I - preservar e manter desobstruídas as calçadas de pedestres existentes, mesmo durante o 112 

horário de funcionamento do estabelecimento; 113 
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II - manter a altura máxima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) no caso de 114 

cobertura. 115 

§ 6º As ocupações de área pública admitidas na forma deste artigo estão representadas 116 

graficamente no Anexo I desta Lei. 117 

Art. 3º A Concessão de Uso Onerosa para área pública, em qualquer modalidade prevista no 118 

Art. 2º desta Lei, é restrita à continuidade das atividades do estabelecimento em 119 

funcionamento na unidade imobiliária a ela vinculada, nos termos definidos na respectiva 120 

Licença de Funcionamento. 121 

Art. 4º A ocupação admitida no inciso II do Art. 2° deve ser distribuída em duas áreas de igual 122 

metragem para cada uma das duas unidades imobiliárias adjacentes à área pública. 123 

Art. 5º É admitido que as ocupações previstas no inciso I, alínea b, e inciso II do Art. 2° sejam 124 

concedidas a proprietários de outras unidades imobiliárias, mediante apresentação de 125 

Declaração de Anuência entre as partes. 126 

Parágrafo único. A Declaração de Anuência deve ser assinada pelos proprietários, ou seus 127 

procuradores, das duas unidades imobiliárias com firmas reconhecidas em cartório 128 

juntamente com seus documentos de identificação e de propriedade do imóvel. 129 

Art. 6º A área pública entre as unidades imobiliárias do Comércio Local Sul e a via não pode 130 

ser ocupada com nenhum tipo de mobiliário ou vedação, garantindo-se a livre circulação dos 131 

pedestres. 132 

Art. 7º Constituem-se em condições para a concessão de que trata esta Lei: 133 

I - estrutura original dos blocos comerciais tratada uniformemente, em conformidade com os 134 

projetos urbanísticos do Comércio Local Sul aprovados, inclusive platibanda reta de 55 cm 135 

(cinquenta e cinco centímetros) de altura contínua em cada bloco, ocultando telhas, rufos, 136 

calhas e similares; 137 

II -  manutenção de pintura branca nos pilares, tetos e platibandas da estrutura original. 138 

III - edificação de compartimento para equipamentos técnicos na cobertura, de acordo com 139 

o disposto neste artigo e no Anexo III desta Lei. 140 

§ 1º Ficam dispensadas da obrigatoriedade da altura a que se refere o inciso I as platibandas 141 

já construídas que apresentem as seguintes condições: 142 

I - implantadas conforme projeto arquitetônico aprovado, licenciado e com Carta de Habite-143 

se emitida até a data de publicação desta Lei; 144 

II - inviabilidade técnica de atendimento à altura definida para a platibanda que comprometa 145 

a estrutura do bloco, mediante comprovação conforme regulamento. 146 

§ 2º A edificação de compartimento de que trata o inciso III está sujeita às seguintes 147 

condições: 148 

Relato apresentado na 80ª RE CONPLAN dia 20/05/21 (64378911)         SEI 00390-00003184/2020-57 / pg. 4



CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL - CONPLAN 

I - altura máxima de 2,00m (dois metros), não sendo permitido nenhum outro uso que não os 149 

estipulados nesta Lei; 150 

II - pintura externa na cor branca, não sendo permitida veiculação de nenhum tipo de 151 

publicidade. 152 

§ 3º Fica proibida a instalação de equipamentos técnicos na cobertura fora do compartimento 153 

a que se refere o inciso III. 154 

§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de edificação de compartimento para 155 

equipamentos técnicos na cobertura conforme disposto neste artigo aquelas unidades 156 

imobiliárias com instalações na cobertura implantadas conforme projeto arquitetônico 157 

aprovado, licenciado e com Carta de Habite-se emitida até a data de publicação desta Lei. 158 

§ 5º Para os lotes de nº 35 - Restaurantes de Unidades de Vizinhança – RUV, a edificação de 159 

compartimentos na cobertura é regida pela norma específica de uso e ocupação do solo. 160 

CAPÍTULO II 161 

DOS PROCEDIMENTOS 162 

Art. 8º Cabe ao Chefe do Poder Executivo, por meio de ato próprio, regulamentar 163 

procedimentos para levantamento e respectivo cadastro de interferências de redes de 164 

infraestrutura projetadas ou implantadas com as áreas passíveis de concessão de área pública 165 

previstas no inciso I, alínea a, do Art. 2° desta Lei Complementar, em todas as quadras do 166 

Comércio Local Sul – CLS, bem como estabelecer os critérios para a definição de cronograma 167 

de remanejamento. 168 

Parágrafo único Os recursos financeiros de custeio das obras de remanejamento serão 169 

provenientes da arrecadação de que trata o Art.17 e devem ser repassados à empresa 170 

concessionária responsável pelo remanejamento de rede à medida que as obras forem 171 

executadas. 172 

Art. 9° Os proprietários das unidades imobiliárias que tenham edificado em área pública de 173 

forma diversa ao estabelecido no Art. 2°, inciso I, alínea a, desta Lei, ou seus procuradores, 174 

devem demolir a edificação até os limites permitidos para sua ocupação, restituindo a área 175 

pública desocupada, recuperada e gramada, em até 60 dias após a publicação desta Lei, e 176 

arcar com o ônus decorrente desse procedimento, sob pena de aplicação das sanções 177 

previstas no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. 178 

Art. 10. Os proprietários das unidades imobiliárias do Comércio Local Sul – CLS que ocupam 179 

área pública não concedida pelo poder público, ou seus procuradores, devem dar início ao 180 

processo de regularização da ocupação junto ao órgão gestor do planejamento urbano e 181 

territorial do Distrito Federal, na forma do regulamento, no prazo de 60 dias da data de 182 

publicação da regulamentação desta Lei, sob pena de aplicação das sanções previstas no 183 

Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. 184 

Art. 11. Os proprietários das unidades imobiliárias, ou seus procuradores, interessados na 185 

obtenção da Concessão para ocupação de área pública, nas modalidades disciplinadas no Art. 186 
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2° desta Lei, devem apresentar requerimento, na forma do regulamento, junto ao órgão 187 

gestor do planejamento urbano e territorial do Distrito Federal. 188 

Art. 12. A Concessão de Uso Onerosa de Área Pública será objeto de Contrato, firmado com 189 

os proprietários das unidades imobiliárias, ou seus procuradores, e a autoridade definida pelo 190 

Poder Executivo, conforme regulamentação.   191 

§ 1º Na hipótese de alienação das unidades imobiliárias, o adquirente do imóvel fica sub-192 

rogado nos direitos e obrigações assumidos no Contrato de Concessão de Uso Onerosa. 193 

§ 2º É facultado ao Governo do Distrito Federal a emissão de Termo de Autorização Precária 194 

de Uso Onerosa até que se concluam os procedimentos para a assinatura do Contrato de 195 

Concessão de Uso Onerosa, conforme regulamentação. 196 

Art. 13. Os concessionários são responsáveis pela preservação e manutenção do meio 197 

ambiente, da urbanização local, da infraestrutura instalada e pela recuperação de danos 198 

causados por eles na área pública objeto do Contrato de Concessão de Uso Onerosa. 199 

Art. 14. O prazo de vigência do Contrato de Concessão de Uso Onerosa é de 15 (quinze) anos, 200 

podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que satisfeitas as exigências desta Lei, a 201 

critério do Governo do Distrito Federal. 202 

Parágrafo único. O concessionário poderá solicitar cancelamento do Contrato de Concessão 203 

de Uso Onerosa a qualquer tempo, desde que comprovada a desocupação e reconstituição 204 

da área pública concedida.  205 

CAPÍTULO III 206 

DO PREÇO PÚBLICO 207 

Art. 15. O valor do preço público cobrado anualmente pela ocupação de área pública no 208 

Comércio Local Sul é o mesmo para todas as modalidades de ocupação disciplinadas pelo Art. 209 

2° desta Lei, e seu cálculo considerará como variáveis: 210 

I - O valor da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – 211 

IPTU para o imóvel, expresso em campo próprio da guia de IPTU; 212 

II - A metragem da área pública em superfície objeto da Concessão de Uso Onerosa.  213 

§ 1º O valor do preço público poderá ser parcelado, conforme regulamentação. 214 

§ 2º O valor do preço público deverá ser atualizado anualmente pelo índice Nacional de Preços 215 

ao Consumidor – INPC calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 216 

§ 3º O preço público é devido a partir da emissão do termo de autorização precária de uso, 217 

na forma do regulamento. 218 

§ 4º Fica criada fonte de receita própria relacionada à Concessão da área pública que trata 219 

essa Lei. 220 
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Art. 16. Os recursos provenientes da Concessão de Uso Onerosa de que trata esta Lei serão 221 

destinados a fundo de natureza contábil que tenha por objetivo promover a preservação do 222 

conjunto urbanístico de Brasília, assegurada sua aplicação em ações com o mesmo objetivo. 223 

Art. 17. Será cobrado preço público pelo remanejamento de redes de infraestrutura de que 224 

trata o Art. 8º desta Lei. 225 

§ 1º O preço público de remanejamento de redes de infraestrutura é o mesmo para todas as 226 

modalidades de ocupação disciplinadas pelo Art. 2° desta Lei. 227 

§ 2º O cálculo do preço público de remanejamento de redes de infraestrutura tem por base 228 

o custo total da infraestrutura remanejada nas áreas de comércio local sul e será 229 

regulamentada por Decreto do Poder Executivo. 230 

§ 3º O valor do preço público de remanejamento de redes de infraestrutura poderá ser 231 

parcelado, conforme regulamentação. 232 

§ 4º O valor do preço público de remanejamento de redes de infraestrutura deverá ser 233 

atualizado anualmente pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC calculado pelo 234 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 235 

§ 5º O preço público é devido a partir da emissão do termo de autorização precária de uso, 236 

na forma do regulamento. 237 

§ 6º Fica criada fonte de receita própria relacionada ao remanejamento de redes de 238 

infraestrutura de que trata o Art. 8º desta Lei. 239 

Art. 18. Os recursos provenientes da cobrança do preço público de remanejamento de redes 240 

de infraestrutura serão destinados a fundo de natureza contábil que tenha por objetivo 241 

promover a preservação do conjunto urbanístico de Brasília, assegurada sua aplicação para o 242 

ressarcimento do custo total do remanejamento da infraestrutura nos termos do Art. 8º. 243 

CAPÍTULO IV 244 

DO TRATAMENTO DAS CALÇADAS E PASSEIOS 245 

Art. 19. A execução, a manutenção e a conservação dos passeios, bem como a instalação nas 246 

calçadas de mobiliário urbano, mobiliário removível, equipamentos de infraestrutura, entre 247 

outros permitidos por Lei, regem-se pelos seguintes princípios: 248 

I - garantia de mobilidade e acessibilidade para todos os usuários, assegurando-se o acesso, 249 

especialmente, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 250 

II - previsão de rotas acessíveis, em especial nos passeios, concebidos de forma a integrar 251 

edificações, equipamentos de infraestrutura, serviços e espaços públicos e a continuidade do 252 

passeio entre blocos adjacentes. 253 

Art. 20. É obrigatório manter desobstruídas: 254 

I - as calçadas frontal e posterior às unidades imobiliárias, em toda a sua extensão, bem como 255 

as demais calçadas do Comércio Local Sul; 256 
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II - as passagens reservadas aos pedestres, nos casos e nas condições previstas no Art. 2º, 257 

inciso II e inciso III, alínea a. 258 

Parágrafo único. A utilização excepcional da faixa de 1,0m (um metro) da calçada frontal à 259 

unidade imobiliária, ao longo da soleira da loja, é admitida para implantação de soluções 260 

técnicas de acessibilidade e grelhas de ventilação do subsolo. 261 

Art. 21. As passagens reservadas aos pedestres, nos casos e nas condições previstas no Art. 262 

2º, inciso II e inciso III, alínea a, devem ser obrigatoriamente delimitadas e identificadas por 263 

sinalização horizontal em especial mediante marcas no solo e calçadas, conforme 264 

regulamento. 265 

CAPÍTULO V 266 

DAS POSTURAS 267 

Art. 22. As atividades exercidas nas áreas públicas objeto de concessão onerosa são 268 

condicionadas aos limites sonoros dispostos em legislação específica, não sendo permitida a 269 

colocação de dispositivos para tratamento acústico em desconformidade com o estabelecido 270 

nesta Lei. 271 

Art. 23. É permitido fixar elementos decorativos, como painéis e quadros, nas paredes e no 272 

teto das marquises contíguas às unidades imobiliárias situadas nas extremidades de blocos, 273 

desde que fixados a mais de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura, a fim de 274 

configurar ambiente de transição público-privado, sem prejuízo das passagens de pedestre 275 

previstas no Art. 2º, inciso II e inciso III, alínea a. 276 

§ 1º Os painéis fixados no teto a que se referem o caput não podem conter nenhum tipo de 277 

publicidade e somente podem ser fixados nos locais previstos no Anexo IV desta Lei. 278 

§ 2º Nas áreas públicas das extremidades laterais leste e oeste das quadras comerciais, sob 279 

as marquises adjacentes aos blocos, é admitida instalação de painéis decorativos somente no 280 

espaço público entre a unidade imobiliária, de forma alinhada às fachadas, e os pilares 281 

internos das marquises. 282 

§ 3º Nas áreas públicas entre blocos, sob as marquises, é admitida a instalação de painéis 283 

decorativos de forma alinhada com as fachadas das unidades imobiliárias, sem avançar sobre 284 

a passagem de pedestres obrigatória de 2,00m (dois metros) de largura a que se refere o 285 

inciso II, do Art. 2º. 286 

Art. 24. Os toldos a que se referem o Art.2º, inciso IV, e seu § 2º, inciso II, não podem conter 287 

nenhum tipo de publicidade e devem respeitar os limites das áreas objeto da concessão de 288 

uso. 289 

 290 

 291 

 292 

 293 
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CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL - CONPLAN 

CAPÍTULO V 294 

DAS PENALIDADES 295 

Art. 25. A ocupação com mesas e cadeiras, ou qualquer outro tipo de mobiliário, das áreas 296 

públicas situadas fora dos limites definidos pelo Art. 2° desta Lei, se equiparam às infrações 297 

leves definidas no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, devendo ser aplicadas as 298 

mesmas penalidades. 299 

Art. 26. As edificações construídas em área pública área pública não concedida pelo Poder 300 

Público, porém atendendo aos parâmetros estabelecido no inciso I do Art. 2° desta Lei, 301 

enquadram-se como edificação em área pública sem licenciamento passível de regularização, 302 

classificada no Código de Obras e Edificações do Distrito como infração média. 303 

Art. 27. As edificações em área pública construídas de forma diversa ao estabelecido no inciso 304 

I do Art. 2° desta Lei enquadram-se em edificação em área pública sem licenciamento não 305 

passível de regularização, classificada no Código de Obras e Edificações do Distrito como 306 

infração grave. 307 

CAPÍTULO VII 308 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 309 

Art. 28. Compete ao concessionário comprovar o cumprimento de todas as obrigações 310 

estabelecidas nesta Lei Complementar, em seu regulamento e no respectivo contrato, sempre 311 

que solicitado pelos órgãos competentes do Poder público. 312 

Art. 29. Os atos administrativos formalizados nos termos da Lei Complementar n° 766, de 19 313 

de junho de 2008, são válidos, facultado ao Poder público dar continuidade ao processo 314 

conforme legislação anterior à publicação desta Lei Complementar. 315 

Parágrafo único. O exercício da faculdade de que trata o caput é condicionada à inexistência 316 

de prejuízo para Administração Pública.  317 

Art. 30. São parte integrante desta Lei Complementar: 318 

I - Anexo I – Diagrama das Modalidades de Ocupação; 319 

II - Anexo II – Representação gráfica da Tipologia de Ocupação Permitida para a modalidade 320 

prevista no inciso I do Art. 2º. 321 

III – Anexo III – Representação gráfica do local passível de construção do compartimento na 322 

cobertura a que se refere o inciso III do Art.7º. 323 

IV – Anexo IV - Representação gráfica dos locais permitidos para fixação dos painéis 324 

decorativos a que se refere Art. 23. 325 

Art. 31. O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo máximo de 180 326 

(cento e oitenta) dias. 327 

Art. 32. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 328 
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CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL - CONPLAN 

Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n° 766, de 329 

19 de junho de 2008, e a Lei Complementar n° 915, de 11 de outubro de 2016 e suas 330 

regulamentações posteriores. 331 

 332 

Brasília, xx de xxxxxx de 2021. 333 

133º da República e 61º de Brasília 334 

 335 

Esses relatores, receberam a solicitação da FECOMÉRCIO, na qual sugerem as seguintes 336 

mudanças em alguns artigos na minuta do Projeto de Lei, relatado acima, para apreciação do 337 

pleno: 338 

Art. 2º A ocupação, por concessão de uso onerosa, das áreas públicas contíguas às unidades 339 

imobiliárias situadas no Comércio Local Sul, é disciplinada de acordo com as seguintes 340 

modalidades de ocupação: 341 

I-….. 342 

II-…. 343 

III-… 344 

IV- nas áreas …exclusivamente pavimento térreo. 345 

NT: A NGB 77-88. prevê outras atividades permitidas. 346 

§3º As modalidades de ocupação previstas nos incisos II e III: 347 

I- Somente são permitidas para estabelecimentos comerciais licenciados durante o horário de 348 

funcionamento do estabelecimento. 349 

Exclui o item II. 350 

Art. 9° Os proprietários das unidades imobiliárias que tenham edificado em área pública de 351 

forma diversa ao estabelecido no Art. 2°, inciso I, alínea a, desta Lei, ou seus procuradores, 352 

devem demolir a edificação até os limites permitidos para sua ocupação, restituindo a área 353 

pública desocupada, recuperada e gramada, em até 180 dias após a publicação desta Lei, e 354 

arcar com o ônus decorrente desse procedimento, sob pena de aplicação das sanções 355 

previstas no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. 356 

Art 10. Os proprietários das unidades imobiliárias do Comércio Local Sul – CLS que ocupam 357 

área pública não concedida pelo poder público, ou seus procuradores, devem dar início ao 358 

processo de regularização da ocupação junto ao órgão gestor do planejamento urbano e 359 

territorial do Distrito Federal, na forma do regulamento, no prazo de 180 dias da data de 360 

publicação da regulamentação desta Lei, sob pena de aplicação das sanções previstas no 361 

Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. 362 

 363 

Relato apresentado na 80ª RE CONPLAN dia 20/05/21 (64378911)         SEI 00390-00003184/2020-57 / pg. 10



CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL - CONPLAN 

Art. 15. O valor do preço público cobrado anualmente pela ocupação de área pública no 364 

Comércio Local Sul é o mesmo para todas as modalidades de ocupação disciplinadas pelo Art. 365 

2° desta Lei, e seu cálculo considerará como variáveis: 366 

I-…… 367 

II- A metragem da área pública na área do lote ou terreno objeto da Concessão de Uso 368 

Onerosa.  369 

4. CONCLUSÃO: 370 

Diante do exposto, verificou-se que a sugestão do Projeto de Lei para a revisão da 371 

legislação que disciplina a concessão de uso de áreas públicas no Comércio Local Sul – CLS do 372 

Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, da Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, e 373 

possui os requisitos necessários para o prosseguimento, considerando as questões 374 

urbanísticas. 375 

 376 

5. VOTO: 377 

Pelas razões expostas neste relatório, votamos no sentido de aprovação da 378 

proposta do Projeto de Lei acima, bem como seus Anexos I, II, III e IV (60599856, 60601308, 379 

60601743, 60602418), que trata da revisão da legislação que disciplina a concessão de uso de 380 

áreas públicas no Comércio Local Sul – CLS do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, da 381 

Região Administrativa do Plano Piloto - RA I. 382 

 383 

Esse é o voto dos relatores. 384 

 385 

VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS 
Conselheiro Titular – SERINS 

 

OVIDIO MAIA FILHO 
Conselheiro Titular - FECOMÉRCIO 

 
 386 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete

Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados

Relatório SEI-GDF n.º 13/2021 - SEDUH/GAB/ASCOL Brasília-DF, 21 de junho de 2021

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL – CONPLAN

 

Referência: Processo SEI 00390-00003184/2020-57 

Interessado: SCUB/SEDUH 

Ementa: Revisão da legislação que disciplina a concessão de uso de áreas públicas no Comércio Local
Sul – CLS do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, da Região Administrativa do Plano Piloto - RA I.

 

RELATÓRIO COMPLEMENTAR:

 

Dando con nuidade ao assunto tratado no processo SEI 00390-00003184/2020-57, que
trata da revisão da legislação que disciplina a concessão de uso de áreas públicas no Comércio Local
Sul – CLS do Setor de Habitações Cole vas Sul – SHCS, da Região Administra va do Plano Piloto - RA I,
apresentamos em anexo a proposta de redação da minuta de Projeto de Lei Complementar, à
apreciação deste Conselho.

A minuta apresentada é resultado de reuniões ocorridas entre os relatores com a Casa
Civil, a DF Legal, cujos conselheiros solicitaram vistas ao processo, e com a equipe técnica da SEDUH,
a fim da avaliarmos todos os pontos que suscitaram dúvidas ou questionamentos na proposta anterior.
As Notas Técnicas da en dade Rodas da Paz bem como da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
foram analisadas e discutidas durante as reuniões.

 

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, verificou-se que a sugestão do Projeto de Lei para a revisão da
legislação que disciplina a concessão de uso de áreas públicas no Comércio Local Sul – CLS do Setor
de Habitações Cole vas Sul – SHCS, da Região Administra va do Plano Piloto - RA I, e possui os
requisitos necessários para o prosseguimento, considerando as questões urbanísticas.

 

VOTO:

Pelas razões expostas neste relatório, votamos no sen do de aprovação da proposta do
Projeto de Lei acima, bem como seus Anexos I, II, III e IV (60599856, 60601308, 60601743, 60602418),
que trata da revisão da legislação que disciplina a concessão de uso de áreas públicas no Comércio
Local Sul – CLS do Setor de Habitações Cole vas Sul – SHCS, da Região Administra va do Plano Piloto -
RA I.

 

Esse é o voto dos relatores.
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Vitor Paulo Araujo dos Santos

                        Membro Titular - SERINS                           

 

Ovídio Maia Filho
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LEI COMPLEMENTAR Nº          , DE    DE              DE 2021. 

(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

 

Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no 

Comércio Local Sul, do Setor de Habitações 

Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa 

do Plano Piloto – RA I, e dá outras providências.  

  

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 

FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

CAPÍTULO I 

DA OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA 

Art. 1º O uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul 

– SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, deve observar o que estabelece esta Lei 

Complementar e o Art. 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Parágrafo único. É admitida a ocupação, por concessão de uso onerosa, com finalidade 

urbanística, nos termos, condições e locais definidos nesta Lei Complementar e em seu 

regulamento, das áreas públicas contíguas às unidades imobiliárias situadas no Comércio Local 

Sul do SHCS. 

Art. 2º A ocupação, por concessão de uso onerosa, das áreas públicas contíguas às unidades 

imobiliárias situadas no Comércio Local Sul, é disciplinada de acordo com as seguintes 

modalidades de ocupação: 

I – nas áreas públicas contíguas às fachadas posteriores, voltadas para as superquadras, é 

permitido ocupar 6,00m (seis metros), a partir do limite das unidades imobiliárias registradas 

em cartório: 

a) com edificação, permitida nos pavimentos térreo, subsolo e sobreloja, executados dentro do 

limite volumétrico definido nos Anexos I e II desta Lei; 

b) sem edificação, permitidos jardins, mesas, cadeiras ou outro mobiliário removível; 

II – nas áreas públicas nos entre blocos, é permitido ocupar somente o pavimento térreo com 

mesas, cadeiras ou outro mobiliário de remoção diária, até o alinhamento da marquise posterior 

das coberturas dos blocos originais, garantida, em qualquer posição, faixa de 2,00m (dois 

metros) de largura paralela às laterais dos blocos, reta e desimpedida para passagem de 

pedestres; 

III – nas áreas públicas das extremidades laterais leste e oeste das quadras comerciais, 

adjacentes aos blocos, somente no pavimento térreo: 

a) no espaço destinado à marquise original, é permitido ocupar com mesas, cadeiras ou outro 

mobiliário de remoção diária, garantida, em qualquer posição, faixa de 2,00m (dois metros) de 

largura, paralela à lateral do bloco, reta e desimpedida para passagem de pedestres; 

b) além do espaço destinado à marquise original, é permitido ocupar até 5 metros voltados para 

a lateral leste ou oeste, com mesas, cadeiras e outro mobiliário de remoção diária. 
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IV – nas áreas públicas contíguas aos lotes de nº 35 - Restaurantes de Unidades de Vizinhança – 

RUV, é permitido ocupar até 6,00m (seis metros), a partir dos limites do lote, de forma contígua 

às fachadas voltadas para as superquadras e para as vias W1 ou L1, com elementos construtivos 

tais como pisos, toldos, vedações e coberturas leves, com fundações superficiais e de fácil 

remoção, na forma de varandas e jardins com mesas, cadeiras ou outro mobiliário removível, 

exclusivamente no pavimento térreo e para estabelecimentos comerciais licenciados para 

atividades do tipo restaurantes, lanchonetes ou outros serviços de alimentação. 

§ 1º A ocupação admitida no inciso I, alínea b, pode ser delimitada por elemento com 

permeabilidade visual, inclusive paisagístico, ou mobiliário, até a altura máxima de 2,00m (dois 

metros), não sendo admitido cercamento do tipo alambrado ou telas metálicas. 

§ 2º Nas modalidades de ocupação de que tratam o inciso II e inciso III, alínea a: 

I - em casos de não existência da cobertura entre blocos ou da marquise nas extremidades 

laterais, sua construção deve estar de acordo com o projeto original e o disposto no Art. 7º desta 

Lei, não sendo admitida adoção de outro modelo de cobertura, ainda que temporária; 

II – é permitido o uso de toldos verticais retráteis para garantir conforto térmico, luminoso e 

sonoro aos usuários, somente durante o horário de funcionamento do estabelecimento, desde 

que não configurem coberturas e garantida a faixa de 2,00m (dois metros) de largura para 

passagem de pedestres. 

§ 3º As modalidades de ocupação previstas nos incisos II e III: 

I - somente são permitidas para estabelecimentos comerciais licenciados para atividades do tipo 

restaurantes, lanchonetes ou outros serviços de alimentação e durante o horário de 

funcionamento do estabelecimento; 

II - não são passiveis de delimitação por separadores físicos no nível do solo, removíveis ou não. 

§ 4º O arremate da cobertura das edificações admitidas no inciso I, alínea a, deve ser executado 

de acordo com o modelo apresentado no Anexo II desta Lei, ocultando necessariamente 

qualquer beiral, ou calha, com platibanda com altura máxima até a face inferior da marquise 

original dos blocos comerciais. 

§ 5º A ocupação admitida no inciso IV deve: 

I – preservar as calçadas de pedestres e ciclovias existentes ou previstas, mantendo-as 

desobstruídas mesmo durante o horário de funcionamento do estabelecimento; 

II - manter a altura máxima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) no caso de 

cobertura. 

§ 6º As ocupações de área pública admitidas na forma deste artigo estão representadas 

graficamente no Anexo I desta Lei. 

§ 7º Nas faixas verdes e arborizadas, entre a calçada posterior do comércio local e a 

superquadra, não é permitida a impermeabilização do solo e devem ser preservadas as espécies 

arbustivas e arbóreas no local. 

Art. 3º A Concessão de Uso Onerosa para área pública, em qualquer modalidade prevista no Art. 

2º desta Lei, é restrita à continuidade das atividades do estabelecimento em funcionamento na 

unidade imobiliária a ela vinculada, nos termos definidos na respectiva Licença de 

Funcionamento. 
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Art. 4º A ocupação admitida no inciso II do Art. 2° deve ser distribuída em duas áreas de igual 

metragem para cada uma das duas unidades imobiliárias adjacentes à área pública. 

Art. 5º É admitido que as ocupações previstas no inciso I, alínea b, e inciso II do Art. 2° sejam 

concedidas a proprietários de outras unidades imobiliárias, mediante apresentação de 

Declaração de Anuência entre as partes. 

Parágrafo único. A Declaração de Anuência deve ser assinada pelos proprietários, ou seus 

procuradores, das duas unidades imobiliárias com firmas reconhecidas em cartório juntamente 

com seus documentos de identificação e de propriedade do imóvel. 

Art. 6º A área pública entre as unidades imobiliárias do Comércio Local Sul e a via não pode ser 

ocupada com nenhum tipo de mobiliário ou vedação, garantindo-se a livre circulação dos 

pedestres. 

Art. 7º Constituem-se em condições para a concessão de que trata esta Lei: 

I - estrutura original dos blocos comerciais tratada uniformemente, em conformidade com os 

projetos urbanísticos do Comércio Local Sul aprovados, inclusive platibanda reta de 55 cm 

(cinquenta e cinco centímetros) de altura contínua em cada bloco, ocultando telhas, rufos, 

calhas e similares; 

II -  manutenção de pintura branca nos pilares, tetos e platibandas da estrutura original. 

III - edificação de compartimento para equipamentos técnicos na cobertura, de acordo com o 

disposto neste artigo e nos Anexos II e III desta Lei. 

§ 1º Desde que mantida a uniformidade da altura da platibanda em todo o bloco comercial, 

ficam dispensadas da obrigatoriedade da altura a que se refere o inciso I as platibandas já 

construídas que apresentem as seguintes condições: 

I - implantadas conforme projeto arquitetônico aprovado, licenciado e com Carta de Habite-se 

emitida até a data de publicação desta Lei; 

II - inviabilidade técnica de atendimento à altura definida para a platibanda que comprometa a 

estrutura do bloco, mediante comprovação conforme regulamento. 

§ 2º A edificação de compartimento de que trata o inciso III está sujeita às seguintes condições: 

I - altura máxima de 2,00m (dois metros), não sendo permitido nenhum outro uso que não os 

estipulados nesta Lei; 

II - pintura externa na cor branca, não sendo permitida veiculação de nenhum tipo de 

publicidade. 

§ 3º Fica proibida a instalação de equipamentos técnicos na cobertura fora do compartimento 

a que se refere o inciso III. 

§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de edificação de compartimento para equipamentos 

técnicos na cobertura conforme disposto neste artigo aquelas unidades imobiliárias com 

instalações na cobertura implantadas conforme projeto arquitetônico aprovado, licenciado e 

com Carta de Habite-se emitida até a data de publicação desta Lei. 

§ 5º Para os lotes de nº 35 - Restaurantes de Unidades de Vizinhança – RUV, a edificação de 

compartimentos na cobertura é regida pela norma específica de uso e ocupação do solo. 

CAPÍTULO II 
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DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8º Cabe ao Chefe do Poder Executivo, por meio de ato próprio, regulamentar 

procedimentos para levantamento e respectivo cadastro de interferências de redes de 

infraestrutura projetadas ou implantadas com as áreas passíveis de concessão de área pública 

previstas no inciso I, alínea a, do art. 2° desta Lei Complementar, em todas as quadras do 

Comércio Local Sul – CLS, bem como estabelecer os critérios para a definição de cronograma de 

remanejamento. 

Parágrafo único Os recursos financeiros de custeio das obras de remanejamento serão 

provenientes da arrecadação de que trata o art. 17 e devem ser repassados à empresa 

concessionária responsável pelo remanejamento de rede à medida que as obras forem 

executadas. 

Art. 9º Os proprietários das unidades imobiliárias que tenham edificado em área pública de 

forma diversa ao estabelecido no art. 2°, inciso I, alínea a, desta Lei, ou seus procuradores, 

devem demolir a edificação até os limites permitidos para sua ocupação, restituindo a área 

pública desocupada, recuperada e gramada, em até 180 dias após a vigência desta Lei, e arcar 

com o ônus decorrente desse procedimento, sob pena de aplicação das sanções previstas no 

Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. 

Art. 10. Os proprietários das unidades imobiliárias do Comércio Local Sul – CLS que ocupam área 

pública não concedida pelo poder público, ou seus procuradores, devem dar início ao processo 

de regularização da ocupação junto ao órgão gestor do planejamento urbano e territorial do 

Distrito Federal, na forma do regulamento, no prazo de 90 dias da data de publicação da 

regulamentação desta Lei, sob pena de aplicação das sanções previstas no Código de Obras e 

Edificações do Distrito Federal. 

Art. 11. Os proprietários das unidades imobiliárias, ou seus procuradores, interessados na 

obtenção da Concessão para ocupação de área pública, nas modalidades disciplinadas no art. 2º 

desta Lei, devem apresentar requerimento, na forma do regulamento, junto ao órgão gestor do 

planejamento urbano e territorial do Distrito Federal. 

Art. 12. A Concessão de Uso Onerosa de Área Pública será objeto de Contrato, firmado com os 

proprietários das unidades imobiliárias, ou seus procuradores, e a autoridade definida pelo 

Poder Executivo, conforme regulamentação.   

§ 1º Na hipótese de alienação das unidades imobiliárias, o adquirente do imóvel fica sub-rogado 

nos direitos e obrigações assumidos no Contrato de Concessão de Uso Onerosa. 

§ 2º O Distrito Federal deve emitir o Termo de Autorização Precária de Uso Onerosa até que se 

concluam os procedimentos para a assinatura do Contrato de Concessão de Uso Onerosa, 

conforme regulamentação. 

Art. 13. Os concessionários são responsáveis pela preservação e manutenção do meio ambiente, 

da urbanização local, da infraestrutura instalada e pela recuperação de danos causados por eles 

na área pública objeto do Contrato de Concessão de Uso Onerosa. 

Art. 14. O prazo de vigência do Contrato de Concessão de Uso Onerosa é de 15 (quinze) anos, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que satisfeitas as exigências desta Lei, a 

critério do Governo do Distrito Federal. 
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Parágrafo único. O concessionário poderá solicitar cancelamento do Contrato de Concessão de 

Uso Onerosa a qualquer tempo, desde que comprovada a desocupação e reconstituição da área 

pública concedida.  

  

CAPÍTULO III 

DO PREÇO PÚBLICO 

Art. 15. O valor do preço público cobrado anualmente pela ocupação de área pública no 

Comércio Local Sul é o mesmo para todas as modalidades de ocupação disciplinadas pelo Art. 

2° desta Lei, e seu cálculo considerará como variáveis: 

I - o valor da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 

para o imóvel, expresso em campo próprio da guia de IPTU; 

II - a metragem da área pública em superfície objeto da Concessão de Uso Onerosa.  

§ 1º O valor do preço público poderá ser parcelado, conforme regulamentação. 

§ 2º O valor do preço público deverá ser atualizado anualmente pelo índice Nacional de Preços 

ao Consumidor – INPC calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

§ 3º O preço público cobrado pela ocupação da área pública é devido a partir da constatação da 

ocupação da área pública. 

Art. 16. Os recursos provenientes da Concessão de Uso Onerosa de que trata esta Lei 

Complementar serão destinados, em proporções idênticas, ao fundo de natureza contábil que 

tenha por objetivo promover a preservação do conjunto urbanístico de Brasília, assegurada sua 

aplicação em ações com o mesmo objetivo, bem como ao Fundo de Modernização, Manutenção 

e Reaparelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção 

de Atividades Urbanas. 

Art. 17. Será cobrado preço público pelo remanejamento de redes de infraestrutura de que trata 

o Art. 8º desta Lei. 

§ 1º O preço público de remanejamento de redes de infraestrutura é o mesmo para todas as 

modalidades de ocupação disciplinadas pelo Art. 2° desta Lei. 

§ 2º O cálculo do preço público de remanejamento de redes de infraestrutura tem por base o 

custo total da infraestrutura remanejada nas áreas de comércio local sul e será regulamentada 

por Decreto do Poder Executivo. 

§ 3º O valor do preço público de remanejamento de redes de infraestrutura poderá ser 

parcelado, conforme regulamentação. 

§ 4º O valor do preço público de remanejamento de redes de infraestrutura deverá ser 

atualizado anualmente pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC calculado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

§ 5º O preço público cobrado pelo remanejamento de redes de infraestrutura é devido a partir 

da emissão do termo de autorização precária de uso, na forma do regulamento. 

Art. 18. Os recursos provenientes da cobrança do preço público de remanejamento de redes de 

infraestrutura serão destinados ao fundo de natureza contábil que tenha por objetivo promover 
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a preservação do conjunto urbanístico de Brasília, assegurada sua aplicação para o 

ressarcimento do custo total do remanejamento da infraestrutura nos termos do art. 8º. 

  

CAPÍTULO IV 

DO TRATAMENTO DAS CALÇADAS E PASSEIOS 

Art. 19. A execução, a manutenção e a conservação dos passeios, bem como a instalação nas 

calçadas de mobiliário urbano, mobiliário removível, equipamentos de infraestrutura, entre 

outros permitidos por Lei, regem-se pelos seguintes princípios: 

I - garantia de mobilidade e acessibilidade para todos os usuários, assegurando-se o acesso, 

especialmente, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como a requalificação 

das calçadas existentes; 

II - previsão de rotas acessíveis, em especial nos passeios, concebidos de forma a integrar 

edificações, equipamentos de infraestrutura, serviços e espaços públicos e a continuidade do 

passeio entre blocos adjacentes. 

Art. 20. É obrigatório manter desobstruídas: 

I - as calçadas frontal e posterior às unidades imobiliárias, em toda a sua extensão, bem como 

as demais calçadas do Comércio Local Sul; 

II - as passagens reservadas aos pedestres, nos casos e nas condições previstas no art. 2º, inciso 

II e inciso III, alínea a. 

Parágrafo único. A utilização excepcional da faixa de 1,0m (um metro) da calçada frontal à 

unidade imobiliária, ao longo da soleira da loja, é admitida para implantação de soluções 

técnicas de acessibilidade e grelhas de ventilação do subsolo. 

Art. 21. As passagens reservadas aos pedestres, nos casos e nas condições previstas no Art. 2º, 

inciso II e inciso III, alínea a, devem ser obrigatoriamente delimitadas e identificadas por 

sinalização horizontal em especial mediante marcas no solo e calçadas, conforme regulamento. 

  

CAPÍTULO V 

DAS POSTURAS 

Art. 22. As atividades exercidas nas áreas públicas objeto de concessão onerosa são 

condicionadas aos limites sonoros dispostos em legislação específica, não sendo permitida a 

colocação de dispositivos para tratamento acústico em desconformidade com o estabelecido 

nesta Lei. 

Art. 23. As ocupações das áreas públicas objeto de concessão onerosa de que trata esta Lei 

Complementar não podem acarretar a supressão de indivíduos arbóreos.                                                                               

Parágrafo único. A supressão excepcional de indivíduo arbóreo é admitida exclusivamente para 

a edificação em área pública prevista na alínea a, do inciso I, do art. 2º e deve observar a 

legislação específica que estabelece as regras, critérios e procedimentos para a concessão de 

autorização de supressão de vegetação no Distrito Federal. 
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Art. 24. É permitido fixar elementos decorativos, como painéis e quadros, nas paredes e no teto 

das marquises contíguas às unidades imobiliárias situadas nas extremidades de blocos, desde 

que fixados a mais de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura, a fim de configurar 

ambiente de transição público-privado, sem prejuízo das passagens de pedestre previstas no 

Art. 2º, inciso II e inciso III, alínea a. 

§ 1º Os painéis fixados no teto a que se referem o caput não podem conter nenhum tipo de 

publicidade e somente podem ser fixados nos locais previstos no Anexo IV desta Lei. 

§ 2º Nas áreas públicas das extremidades laterais leste e oeste das quadras comerciais, sob as 

marquises adjacentes aos blocos, é admitida instalação de painéis decorativos somente no 

espaço público entre a unidade imobiliária, de forma alinhada às fachadas, e os pilares internos 

das marquises. 

§ 3º Nas áreas públicas entre blocos, sob as marquises, é admitida a instalação de painéis 

decorativos de forma alinhada com as fachadas das unidades imobiliárias, sem avançar sobre a 

passagem de pedestres obrigatória de 2,00m (dois metros) de largura a que se refere o inciso II, 

do Art. 2º. 

Art. 25. Os toldos a que se referem o Art.2º, inciso IV, e seu § 2º, inciso II, não podem conter 

nenhum tipo de publicidade e devem respeitar os limites das áreas objeto da concessão de uso. 

  

CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 26. Para efeito desta Lei Complementar, as infrações classificam-se, para efeitos de multa, 

em leves, graves e gravíssimas. 

§ 1º Configura-se em infração leve o descumprimento das normas de posturas estabelecidas no 

capítulo anterior, exceto as relacionadas aos limites sonoros, dispostos em legislação específica.  

§ 2º São Infrações graves: 

I - executar obras ou manter edificações em área pública não concedida pelo Poder Público que 

atendam aos parâmetros estabelecido nos incisos I e IV do art. 2º desta Lei; 

II - executar obras ou manter edificações em área pública concedida pelo Poder Público, cuja 

execução ocorra de forma diversa ao estabelecido no licenciamento. 

§ 3º Configura-se infração gravíssima a execução de obras ou manutenção de edificações em 

área pública não concedida pelo Poder Público, que não atendam aos parâmetros estabelecidos 

nos incisos I e IV do art. 2º desta Lei. 

  

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27. Compete ao concessionário comprovar o cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas nesta Lei Complementar, em seu regulamento e no respectivo contrato, sempre 

que solicitado pelos órgãos competentes do Poder Público. 
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Art. 28. Os contratos ou outros instrumentos congêneres celebrados nos termos da Lei 

Complementar nº 766, de 19 de junho de 2008, são válidos nos termos em que foram firmados. 

Art. 29. Os requerimentos em fase de análise pelo Poder Público devem ser analisados de acordo 

com os requisitos técnicos e os procedimentos definidos nesta Lei Complementar, 

aproveitando-se os atos praticados que lhes sejam compatíveis. 

Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado, quando da emissão do termo definitivo da concessão, 

a remir os créditos decorrentes dos preços públicos devidos relacionados às ocupações 

definitivas ou não, até a publicação desta Lei Complementar, desde que devidamente justificado 

em processo administrativo específico o impacto da renúncia de receita. 

Art. 31. São parte integrante desta Lei Complementar: 

I - Anexo I – Diagrama das Modalidades de Ocupação; 

II - Anexo II – Representação gráfica da Tipologia de Ocupação Permitida para a modalidade 

prevista no inciso I do Art. 2º; 

III – Anexo III – Representação gráfica do local passível de construção do compartimento na 

cobertura a que se refere o inciso III do Art.7º; 

IV – Anexo IV - Representação gráfica dos locais permitidos para fixação dos painéis decorativos 

a que se refere Art. 23. 

Art. 32. O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo máximo de 180 dias. 

Art. 33. Esta Lei Complementar entra em vigor em 180 dias da data de sua publicação. 

Art. 34. Revogam-se a Lei Complementar n° 766, de 19 de junho de 2008, e a Lei Complementar 

n° 915, de 11 de outubro de 2016. 

  

Brasília, xx de xxxxxx de 2021. 

133º da República e 62º de Brasília 
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MINUTA DE LEI COMPLEMENTAR APRESENTADA 
PELOS RELATORES  

NOVA MINUTA DE LEI COMPLEMENTAR 
APRESENTADA PELA CACI 

COMENTÁRIOS  

Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio 
Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, 
na Região Administrativa de Brasília – RA I, e dá outras 
providências, considerando-se o que determina o Art. 48 
da Lei Orgânica do Distrito Federal 
 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO 
SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE 
LEI: 

Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio 
Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, 
na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, e dá outras 
providências. 
 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO 

SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 

FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

- O fundamento jurídico encontrado 
no art. 48 da LODF não precisa 
estar expresso na ementa.  

CAPÍTULO I  
DA OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA  

 

Art. 1º O uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul, 
do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região 
Administrativa do Plano Piloto – RA I, deve observar o que 
estabelece esta Lei Complementar e o Art. 48 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal.  
 

Parágrafo único. É admitida a ocupação, por concessão 
de uso onerosa, com finalidade urbanística, nos termos, 
condições e locais definidos nesta Lei Complementar e 
em seu regulamento, das áreas públicas contíguas às 
unidades imobiliárias situadas no Comércio Local Sul do 
SHCS.  
 

Art. 2º A ocupação, por concessão de uso onerosa, das 
áreas públicas contíguas às unidades imobiliárias 

CAPÍTULO I 

DA OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA 

 

Art. 1º O uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul, 

do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região 

Administrativa do Plano Piloto – RA I, deve observar o que 

estabelece esta Lei Complementar e o Art. 48 da Lei 

Orgânica do Distrito Federal. 

 

Parágrafo único. É admitida a ocupação, por concessão de 

uso onerosa, com finalidade urbanística, nos termos, 

condições e locais definidos nesta Lei Complementar e em 

seu regulamento, das áreas públicas contíguas às unidades 

imobiliárias situadas no Comércio Local Sul do SHCS. 

 

Art. 2º A ocupação, por concessão de uso onerosa, das 

áreas públicas contíguas às unidades imobiliárias situadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro Comparativo_Minuta PLC - Puxadinhos_17/06/21 (64287025)         SEI 00390-00003184/2020-57 / pg. 9



situadas no Comércio Local Sul, é disciplinada de acordo 
com as seguintes modalidades de ocupação:  
 

I – nas áreas públicas contíguas às fachadas posteriores, 
voltadas para as superquadras, é permitido ocupar 6,00m 
(seis metros), a partir do limite das unidades imobiliárias 
registradas em cartório:  
 

a) com edificação, permitida nos pavimentos térreo, 
subsolo e sobreloja, executados dentro do limite 
volumétrico definido nos Anexos I e II desta Lei;  
 

b) sem edificação, permitidos jardins, mesas, cadeiras ou 
outro mobiliário removível;  
 

II – nas áreas públicas nos entre blocos, é permitido 
ocupar somente o pavimento térreo com mesas, cadeiras 
ou outro mobiliário de remoção diária, até o alinhamento 
da marquise posterior das coberturas dos blocos originais, 
garantida, em qualquer posição, faixa de 2,00m (dois 
metros) de largura paralela às laterais dos blocos, reta e 
desimpedida para passagem de pedestres;  
 

III – nas áreas públicas das extremidades laterais leste e 
oeste das quadras comerciais, adjacentes aos blocos, 
somente no pavimento térreo:  
 

a) no espaço destinado à marquise original, é permitido 
ocupar com mesas, cadeiras ou outro mobiliário de 
remoção diária, garantida, em qualquer posição, faixa de 
2,00m (dois metros) de largura, paralela à lateral do bloco, 
reta e desimpedida para passagem de pedestres;  
 

no Comércio Local Sul, é disciplinada de acordo com as 

seguintes modalidades de ocupação: 

 

I – nas áreas públicas contíguas às fachadas posteriores, 

voltadas para as superquadras, é permitido ocupar 6,00m 

(seis metros), a partir do limite das unidades imobiliárias 

registradas em cartório: 

 

a) com edificação, permitida nos pavimentos térreo, 

subsolo e sobreloja, executados dentro do limite 

volumétrico definido nos Anexos I e II desta Lei; 

 

b) sem edificação, permitidos jardins, mesas, cadeiras ou 

outro mobiliário removível; 

 

II – nas áreas públicas nos entre blocos, é permitido ocupar 

somente o pavimento térreo com mesas, cadeiras ou outro 

mobiliário de remoção diária, até o alinhamento da 

marquise posterior das coberturas dos blocos originais, 

garantida, em qualquer posição, faixa de 2,00m (dois 

metros) de largura paralela às laterais dos blocos, reta e 

desimpedida para passagem de pedestres; 

III – nas áreas públicas das extremidades laterais leste e 

oeste das quadras comerciais, adjacentes aos blocos, 

somente no pavimento térreo: 

 

a) no espaço destinado à marquise original, é permitido 

ocupar com mesas, cadeiras ou outro mobiliário de 

remoção diária, garantida, em qualquer posição, faixa de 
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b) além do espaço destinado à marquise original, é 
permitido ocupar até 5 metros voltados para a lateral leste 
ou oeste, com mesas, cadeiras e outro mobiliário de 
remoção diária.  
 

IV – nas áreas públicas contíguas aos lotes de nº 35 - 
Restaurantes de Unidades de Vizinhança – RUV, é 
permitido ocupar até 6,00m (seis metros), a partir dos 
limites do lote, de forma contígua às fachadas voltadas 
para as superquadras e para as vias W1 ou L1, com 
elementos construtivos tais como pisos, toldos, vedações 
e coberturas leves, com fundações superficiais e de fácil 
remoção, na forma de varandas e jardins com mesas, 
cadeiras ou outro mobiliário removível, exclusivamente no 
pavimento térreo e para estabelecimentos comerciais 
licenciados para atividades do tipo restaurantes, 
lanchonetes ou outros serviços de alimentação.  
 

§1º A ocupação admitida no inciso I, alínea b, pode ser 
delimitada por elemento com permeabilidade visual, 
inclusive paisagístico, ou mobiliário, até a altura máxima 
de 2,00m (dois metros), não sendo admitido cercamento 
do tipo alambrado ou telas metálicas.  
 

§2º Nas modalidades de ocupação de que tratam o inciso 
II e inciso III, alínea a:  
 

I - em casos de não existência da cobertura entre blocos 
ou da marquise nas extremidades laterais, sua construção 
deve estar de acordo com o projeto original e o disposto 
no Art. 7º desta Lei, não sendo admitida adoção de outro 
modelo de cobertura, ainda que temporária;  
 

2,00m (dois metros) de largura, paralela à lateral do bloco, 

reta e desimpedida para passagem de pedestres; 

 

b) além do espaço destinado à marquise original, é 

permitido ocupar até 5 metros voltados para a lateral leste 

ou oeste, com mesas, cadeiras e outro mobiliário de 

remoção diária. 

 

IV – nas áreas públicas contíguas aos lotes de nº 35 - 

Restaurantes de Unidades de Vizinhança – RUV, é 

permitido ocupar até 6,00m (seis metros), a partir dos 

limites do lote, de forma contígua às fachadas voltadas para 

as superquadras e para as vias W1 ou L1, com elementos 

construtivos tais como pisos, toldos, vedações e coberturas 

leves, com fundações superficiais e de fácil remoção, na 

forma de varandas e jardins com mesas, cadeiras ou outro 

mobiliário removível, exclusivamente no pavimento térreo e 

para estabelecimentos comerciais licenciados para 

atividades do tipo restaurantes, lanchonetes ou outros 

serviços de alimentação. 

 

§1º A ocupação admitida no inciso I, alínea b, pode ser 

delimitada por elemento com permeabilidade visual, 

inclusive paisagístico, ou mobiliário, até a altura máxima de 

2,00m (dois metros), não sendo admitido cercamento do 

tipo alambrado ou telas metálicas. 

 

§2º Nas modalidades de ocupação de que tratam o inciso II 

e inciso III, alínea a: 
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II – é permitido o uso de toldos verticais retráteis para 
garantir conforto térmico, luminoso e sonoro aos usuários, 
somente durante o horário de funcionamento do 
estabelecimento, desde que não configurem coberturas e 
garantida a faixa de 2,00m (dois metros) de largura para 
passagem de pedestres.  
 

§3º As modalidades de ocupação previstas nos incisos II 
e III:  
 

I - somente são permitidas para estabelecimentos 
comerciais licenciados para atividades do tipo 
restaurantes, lanchonetes ou outros serviços de 
alimentação e durante o horário de funcionamento do 
estabelecimento;  
 

II - não são passíveis de delimitação por separadores 
físicos no nível do solo, removíveis ou não.  
 

§ 4º O arremate da cobertura das edificações admitidas 
no inciso I, alínea a, deve ser executado de acordo com o 
modelo apresentado no Anexo II desta Lei, ocultando 
necessariamente qualquer beiral, ou calha, com 
platibanda com altura máxima até a face inferior da 
marquise original dos blocos comerciais.  
 

§ 5º A ocupação admitida no inciso IV deve:  
 

I - preservar e manter desobstruídas as calçadas de 
pedestres existentes, mesmo durante o horário de 
funcionamento do estabelecimento;  
 

I - em casos de não existência da cobertura entre blocos ou 

da marquise nas extremidades laterais, sua construção 

deve estar de acordo com o projeto original e o disposto no 

Art. 7º desta Lei, não sendo admitida adoção de outro 

modelo de cobertura, ainda que temporária; 

 

II – é permitido o uso de toldos verticais retráteis para 

garantir conforto térmico, luminoso e sonoro aos usuários, 

somente durante o horário de funcionamento do 

estabelecimento, desde que não configurem coberturas e 

garantida a faixa de 2,00m (dois metros) de largura para 

passagem de pedestres. 

 

§3º As modalidades de ocupação previstas nos incisos II e 

III: 

 

I - somente são permitidas para estabelecimentos 

comerciais licenciados para atividades do tipo restaurantes, 

lanchonetes ou outros serviços de alimentação e durante o 

horário de funcionamento do estabelecimento; 

 

II - não são passiveis de delimitação por separadores 

físicos no nível do solo, removíveis ou não. 

 

§ 4º O arremate da cobertura das edificações admitidas no 

inciso I, alínea a, deve ser executado de acordo com o 

modelo apresentado no Anexo II desta Lei, ocultando 

necessariamente qualquer beiral, ou calha, com platibanda 

com altura máxima até a face inferior da marquise original 

dos blocos comerciais. 
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II - manter a altura máxima de 3,50m (três metros e 
cinquenta centímetros) no caso de cobertura.  
 

§ 6º As ocupações de área pública admitidas na forma 
deste artigo estão representadas graficamente no Anexo I 
desta Lei.  
 

Art. 3º A Concessão de Uso Onerosa para área pública, 
em qualquer modalidade prevista no Art. 2º desta Lei, é 
restrita à continuidade das atividades do estabelecimento 
em funcionamento na unidade imobiliária a ela vinculada, 
nos termos definidos na respectiva Licença de 
Funcionamento.  
 

Art. 4º A ocupação admitida no inciso II do Art. 2° deve ser 
distribuída em duas áreas de igual metragem para cada 
uma das duas unidades imobiliárias adjacentes à área 
pública. 
 

Art. 5º É admitido que as ocupações previstas no inciso I, 
alínea b, e inciso II do Art. 2° sejam concedidas a 
proprietários de outras unidades imobiliárias, mediante 
apresentação de Declaração de Anuência entre as 
partes.  
 

Parágrafo único. A Declaração de Anuência deve ser 
assinada pelos proprietários, ou seus procuradores, das 
duas unidades imobiliárias com firmas reconhecidas em 
cartório juntamente com seus documentos de 
identificação e de propriedade do imóvel.  
 

Art. 6º A área pública entre as unidades imobiliárias do 
Comércio Local Sul e a via não pode ser ocupada com 

§ 5º A ocupação admitida no inciso IV deve: 

 

I - preservar as calçadas de pedestres e ciclovias existentes 

ou previstas, mantendo-as desobstruídas mesmo durante o 

horário de funcionamento do estabelecimento; 

 

 

II - manter a altura máxima de 3,50m (três metros e 

cinquenta centímetros) no caso de cobertura. 

 

§ 6º As ocupações de área pública admitidas na forma 

deste artigo estão representadas graficamente no Anexo I 

desta Lei. 

 

§7º Nas faixas verdes e arborizadas, entre a calçada 

posterior do comércio local e a superquadra, não é 

permitida a impermeabilização do solo e devem ser 

preservadas as espécies arbustivas e arbóreas no local. 

 

 

Art. 3º A Concessão de Uso Onerosa para área pública, em 

qualquer modalidade prevista no Art. 2º desta Lei, é restrita 

à continuidade das atividades do estabelecimento em 

funcionamento na unidade imobiliária a ela vinculada, nos 

termos definidos na respectiva Licença de Funcionamento. 

 

Art. 4º A ocupação admitida no inciso II do Art. 2° deve ser 

distribuída em duas áreas de igual metragem para cada 

uma das duas unidades imobiliárias adjacentes à área 

pública. 

 

 

- Foi acrescido, no inciso I, do § 5º, 

do art. 2º a necessidade de 

preservar e manter desobstruídas 

as ciclovias existentes ou 

previstas; conforme sugestão da 

SEMA. Redação foi ajustada pela 

SEDUH após reunião realizada 

dia 08/06.  

 

 

 

 

- Inclusão no § 7º no art. 2º 

proibindo impermeabilização do 

solo, conforme sugestão da 

SEDUH, após reunião do dia 

08/06.  
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nenhum tipo de mobiliário ou vedação, garantindo-se a 
livre circulação dos pedestres.  
 

Art. 7º Constituem-se em condições para a concessão de 
que trata esta Lei:  
 

I - estrutura original dos blocos comerciais tratada 
uniformemente, em conformidade com os projetos 
urbanísticos do Comércio Local Sul aprovados, inclusive 
platibanda reta de 55 cm (cinquenta e cinco centímetros) 
de altura contínua em cada bloco, ocultando telhas, rufos, 
calhas e similares;  
 

II - manutenção de pintura branca nos pilares, tetos e 
platibandas da estrutura original.  
 

III - edificação de compartimento para equipamentos 
técnicos na cobertura, de acordo com o disposto neste 
artigo e no Anexo III desta Lei.  
 

§ 1º Ficam dispensadas da obrigatoriedade da altura a 
que se refere o inciso I as platibandas já construídas que 
apresentem as seguintes condições:  
 

I - implantadas conforme projeto arquitetônico aprovado, 
licenciado e com Carta de Habite-se emitida até a data de 
publicação desta Lei;  
 

II - inviabilidade técnica de atendimento à altura definida 
para a platibanda que comprometa a estrutura do bloco, 
mediante comprovação conforme regulamento.  
 

 

Art. 5º É admitido que as ocupações previstas no inciso I, 

alínea b, e inciso II do Art. 2° sejam concedidas a 

proprietários de outras unidades imobiliárias, mediante 

apresentação de Declaração de Anuência entre as partes. 

 

Parágrafo único. A Declaração de Anuência deve ser 

assinada pelos proprietários, ou seus procuradores, das 

duas unidades imobiliárias com firmas reconhecidas em 

cartório juntamente com seus documentos de identificação 

e de propriedade do imóvel. 

 

Art. 6º A área pública entre as unidades imobiliárias do 

Comércio Local Sul e a via não pode ser ocupada com 

nenhum tipo de mobiliário ou vedação, garantindo-se a livre 

circulação dos pedestres. 

 

Art. 7º Constituem-se em condições para a concessão de 

que trata esta Lei: 

 

I - estrutura original dos blocos comerciais tratada 

uniformemente, em conformidade com os projetos 

urbanísticos do Comércio Local Sul aprovados, inclusive 

platibanda reta de 55 cm (cinquenta e cinco centímetros) de 

altura contínua em cada bloco, ocultando telhas, rufos, 

calhas e similares; 

 

II -  manutenção de pintura branca nos pilares, tetos e 

platibandas da estrutura original. 
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§ 2º A edificação de compartimento de que trata o inciso 
III está sujeita às seguintes condições:  
 

I - altura máxima de 2,00m (dois metros), não sendo 
permitido nenhum outro uso que não os estipulados nesta 
Lei;  
 

II - pintura externa na cor branca, não sendo permitida 
veiculação de nenhum tipo de publicidade.  
 

§ 3º Fica proibida a instalação de equipamentos técnicos 
na cobertura fora do compartimento a que se refere o 
inciso III.  
 

§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de edificação 
de compartimento para equipamentos técnicos na 
cobertura conforme disposto neste artigo aquelas 
unidades imobiliárias com instalações na cobertura 
implantadas conforme projeto arquitetônico aprovado, 
licenciado e com Carta de Habite-se emitida até a data de 
publicação desta Lei.  
 

§ 5º Para os lotes de nº 35 - Restaurantes de Unidades de 
Vizinhança – RUV, a edificação de compartimentos na 
cobertura é regida pela norma específica de uso e 
ocupação do solo.  

III - edificação de compartimento para equipamentos 

técnicos na cobertura, de acordo com o disposto neste 

artigo e nos Anexos II e III desta Lei. 

 

§ 1º Desde que mantida a uniformidade da altura da 

platibanda em todo o bloco comercial, ficam dispensadas 

da obrigatoriedade da altura a que se refere o inciso I as 

platibandas já construídas que apresentem as seguintes 

condições:  

 

I - implantadas conforme projeto arquitetônico aprovado, 

licenciado e com Carta de Habite-se emitida até a data de 

publicação desta Lei; 

 

II - inviabilidade técnica de atendimento à altura definida 

para a platibanda que comprometa a estrutura do bloco, 

mediante comprovação conforme regulamento. 

 

§ 2º A edificação de compartimento de que trata o inciso III 

está sujeita às seguintes condições: 

 

I - altura máxima de 2,00m (dois metros), não sendo 

permitido nenhum outro uso que não os estipulados nesta 

Lei; 

 

II - pintura externa na cor branca, não sendo permitida 

veiculação de nenhum tipo de publicidade. 

 

- Ajuste no texto do inciso III, do 

Art. 7º, para incluir os anexos II e 

III, conforme sugestão da SEDUH. 

 

- Alteração da redação do §1º do 

art. 7º, conforme sugestão da 

SEDUH.  

 

Quadro Comparativo_Minuta PLC - Puxadinhos_17/06/21 (64287025)         SEI 00390-00003184/2020-57 / pg. 15



§ 3º Fica proibida a instalação de equipamentos técnicos 

na cobertura fora do compartimento a que se refere o inciso 

III. 

 

§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de edificação 

de compartimento para equipamentos técnicos na 

cobertura conforme disposto neste artigo aquelas unidades 

imobiliárias com instalações na cobertura implantadas 

conforme projeto arquitetônico aprovado, licenciado e com 

Carta de Habite-se emitida até a data de publicação desta 

Lei. 

 

§ 5º Para os lotes de nº 35 - Restaurantes de Unidades de 

Vizinhança – RUV, a edificação de compartimentos na 

cobertura é regida pela norma específica de uso e 

ocupação do solo. 

 

CAPÍTULO II  
DOS PROCEDIMENTOS  

 

Art. 8º Cabe ao Chefe do Poder Executivo, por meio de 
ato próprio, regulamentar procedimentos para 
levantamento e respectivo cadastro de interferências de 
redes de infraestrutura projetadas ou implantadas com as 
áreas passíveis de concessão de área pública previstas 
no inciso I, alínea a, do Art. 2° desta Lei Complementar, 
em todas as quadras do Comércio Local Sul – CLS, bem 
como estabelecer os critérios para a definição de 
cronograma de remanejamento.  
 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8º Cabe ao Chefe do Poder Executivo, por meio de ato 

próprio, regulamentar procedimentos para levantamento e 

respectivo cadastro de interferências de redes de 

infraestrutura projetadas ou implantadas com as áreas 

passíveis de concessão de área pública previstas no inciso 

I, alínea a, do Art. 2° desta Lei Complementar, em todas as 

quadras do Comércio Local Sul – CLS, bem como 

estabelecer os critérios para a definição de cronograma de 

remanejamento. 
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Parágrafo único Os recursos financeiros de custeio das 
obras de remanejamento serão provenientes da 
arrecadação de que trata o Art.17 e devem ser repassados 
à empresa concessionária responsável pelo 
remanejamento de rede à medida que as obras forem 
executadas.  
 

Art. 9° Os proprietários das unidades imobiliárias que 
tenham edificado em área pública de forma diversa ao 
estabelecido no Art. 2°, inciso I, alínea a, desta Lei, ou 
seus procuradores, devem demolir a edificação até os 
limites permitidos para sua ocupação, restituindo a área 
pública desocupada, recuperada e gramada, em até 60 
dias após a publicação desta Lei, e arcar com o ônus 
decorrente desse procedimento, sob pena de aplicação 
das sanções previstas no Código de Obras e Edificações 
do Distrito Federal.  
 

Art. 10. Os proprietários das unidades imobiliárias do 
Comércio Local Sul – CLS que ocupam área pública não 
concedida pelo poder público, ou seus procuradores, 
devem dar início ao processo de regularização da 
ocupação junto ao órgão gestor do planejamento urbano 
e territorial do Distrito Federal, na forma do regulamento, 
no prazo de 60 dias da data de publicação da 
regulamentação desta Lei, sob pena de aplicação das 
sanções previstas no Código de Obras e Edificações do 
Distrito Federal.  
 

Art. 11. Os proprietários das unidades imobiliárias, ou 
seus procuradores, interessados na obtenção da 
Concessão para ocupação de área pública, nas 
modalidades disciplinadas no Art. 2° desta Lei, devem 
apresentar requerimento, na forma do regulamento, junto 

Parágrafo único. Os recursos financeiros de custeio das 

obras de remanejamento serão provenientes da 

arrecadação de que trata o Art.17 e devem ser repassados 

à empresa concessionária responsável pelo 

remanejamento de rede à medida que as obras forem 

executadas. 

Art. 9° Os proprietários das unidades imobiliárias que 

tenham edificado em área pública de forma diversa ao 

estabelecido no art. 2°, inciso I, alínea a, desta Lei, ou seus 

procuradores, devem demolir a edificação até os limites 

permitidos para sua ocupação, restituindo a área pública 

desocupada, recuperada e gramada, em até 180 dias após 

a vigência desta Lei, e arcar com o ônus decorrente desse 

procedimento, sob pena de aplicação das sanções 

previstas no Código de Obras e Edificações do Distrito 

Federal. 

Art. 10. Os proprietários das unidades imobiliárias do 

Comércio Local Sul – CLS que ocupam área pública não 

concedida pelo poder público, ou seus procuradores, 

devem dar início ao processo de regularização da 

ocupação junto ao órgão gestor do planejamento urbano e 

territorial do Distrito Federal, na forma do regulamento, no 

prazo de 90 dias da data de publicação da regulamentação 

desta Lei, sob pena de aplicação das sanções previstas no 

Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. 

Art. 11. Os proprietários das unidades imobiliárias, ou seus 

procuradores, interessados na obtenção da Concessão 

para ocupação de área pública, nas modalidades 

disciplinadas no Art. 2° desta Lei, devem apresentar 

requerimento, na forma do regulamento, junto ao órgão 

 
 
 
 
 
 
 
- Foi incluído o prazo de 180 dias no 
art. 9º, conforme sugestão do DF 
LEGAL. Alterada a palavra 
“publicação” para “vigência, 
conforme definido em reunião do dia 
08/06.  
 
 
 
 
 
 
 
- Alterado o prazo do art. 10 para 90 
dias, conforme definido em reunião 
do dia 08/06.  
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ao órgão gestor do planejamento urbano e territorial do 
Distrito Federal.  
 

Art. 12. A Concessão de Uso Onerosa de Área Pública 
será objeto de Contrato, firmado com os proprietários das 
unidades imobiliárias, ou seus procuradores, e a 
autoridade definida pelo Poder Executivo, conforme 
regulamentação.  
 

§ 1º Na hipótese de alienação das unidades imobiliárias, 
o adquirente do imóvel fica sub-rogado nos direitos e 
obrigações assumidos no Contrato de Concessão de Uso 
Onerosa.  
 

§ 2º É facultado ao Governo do Distrito Federal a emissão 
de Termo de Autorização Precária de Uso Onerosa até 
que se concluam os procedimentos para a assinatura do 
Contrato de Concessão de Uso Onerosa, conforme 
regulamentação.  
 

Art. 13. Os concessionários são responsáveis pela 
preservação e manutenção do meio ambiente, da 
urbanização local, da infraestrutura instalada e pela 
recuperação de danos causados por eles na área pública 
objeto do Contrato de Concessão de Uso Onerosa.  
 

Art. 14. O prazo de vigência do Contrato de Concessão de 
Uso Onerosa é de 15 (quinze) anos, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos, desde que satisfeitas as 
exigências desta Lei, a critério do Governo do Distrito 
Federal.  
 

gestor do planejamento urbano e territorial do Distrito 

Federal. 

Art. 12. A Concessão de Uso Onerosa de Área Pública será 

objeto de Contrato, firmado com os proprietários das 

unidades imobiliárias, ou seus procuradores, e a autoridade 

definida pelo Poder Executivo, conforme regulamentação.   

§ 1º Na hipótese de alienação das unidades imobiliárias, o 

adquirente do imóvel fica sub-rogado nos direitos e 

obrigações assumidos no Contrato de Concessão de Uso 

Onerosa. 

§ 2º O Distrito Federal deve emitir o Termo de Autorização 

Precária de Uso Onerosa até que se concluam os 

procedimentos para a assinatura do Contrato de 

Concessão de Uso Onerosa, conforme regulamentação. 

 

Art. 13. Os concessionários são responsáveis pela 

preservação e manutenção do meio ambiente, da 

urbanização local, da infraestrutura instalada e pela 

recuperação de danos causados por eles na área pública 

objeto do Contrato de Concessão de Uso Onerosa. 

 

Art. 14. O prazo de vigência do Contrato de Concessão de 

Uso Onerosa é de 15 (quinze) anos, podendo ser 

prorrogado por iguais períodos, desde que satisfeitas as 

exigências desta Lei, a critério do Governo do Distrito 

Federal. 

 

Parágrafo único. O concessionário poderá solicitar 

cancelamento do Contrato de Concessão de Uso Onerosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alterada a redação do art. 12 para 
obrigar o Governo do Distrito 
Federal a emitir termo de 
autorização precária de uso 
onerosa, conforme sugestão do DF 
LEGAL  
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Parágrafo único. O concessionário poderá solicitar 
cancelamento do Contrato de Concessão de Uso Onerosa 
a qualquer tempo, desde que comprovada a desocupação 
e reconstituição da área pública concedida.  

 

a qualquer tempo, desde que comprovada a desocupação 

e reconstituição da área pública concedida.  

 

l 

 
CAPÍTULO III 

DO PREÇO PÚBLICO 

Art. 15. O valor do preço público cobrado anualmente pela 

ocupação de área pública no Comércio Local Sul é o 

mesmo para todas as modalidades de ocupação 

disciplinadas pelo Art. 2° desta Lei, e seu cálculo 

considerará como variáveis: 

 

I - O valor da base de cálculo do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU para o 

imóvel, expresso em campo próprio da guia de IPTU; 

 

II - A metragem da área pública em superfície objeto da 

Concessão de Uso Onerosa.  

 

§ 1º O valor do preço público poderá ser parcelado, 

conforme regulamentação. 

 

§ 2º O valor do preço público deverá ser atualizado 

anualmente pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. 
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§ 3º O preço público cobrado pela ocupação da área pública 

é devido a partir da constatação da ocupação da área 

pública.  

 

Art. 16. Os recursos provenientes da Concessão de Uso 

Onerosa de que trata esta Lei serão destinados, em 

proporções idênticas, ao fundo de natureza contábil que 

tenha por objetivo promover a preservação do conjunto 

urbanístico de Brasília, assegurada sua aplicação em 

ações com o mesmo objetivo, bem como ao Fundo de 

Modernização, Manutenção e Reaparelhamento dos 

Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas e de 

Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas. 

 

Art. 17. Será cobrado preço público pelo remanejamento 

de redes de infraestrutura de que trata o Art. 8º desta Lei. 

 

§ 1º O preço público de remanejamento de redes de 

infraestrutura é o mesmo para todas as modalidades de 

ocupação disciplinadas pelo Art. 2° desta Lei. 

 

§ 2º O cálculo do preço público de remanejamento de redes 

de infraestrutura tem por base o custo total da infraestrutura 

remanejada nas áreas de comércio local sul e será 

regulamentada por Decreto do Poder Executivo. 

 

§ 3º O valor do preço público de remanejamento de redes 

de infraestrutura poderá ser parcelado, conforme 

regulamentação. 

 

- Alterado o § 3º do art. 15 para 
dispor que a cobrança do preço 
público é devida desde a 
constatação da ocupação.  
 
- Retirado o § 4º do art. 15 e o § 6º 
do art. 17, que tratam de criação de 
fonte de receita própria.  
 
- Ajuste da redação do art. 16 sobre 
a destinação dos recursos advindos 
da cobrança de preço público, 
conforme definido na reunião do dia 
08/06.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro Comparativo_Minuta PLC - Puxadinhos_17/06/21 (64287025)         SEI 00390-00003184/2020-57 / pg. 20



§ 4º O valor do preço público de remanejamento de redes 

de infraestrutura deverá ser atualizado anualmente pelo 

índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC calculado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

§ 5º O preço público cobrado pelo remanejamento de redes 

de infraestrutura é devido a partir da emissão do termo de 

autorização precária de uso, na forma do regulamento. 

 

 

Art. 18. Os recursos provenientes da cobrança do preço 

público de remanejamento de redes de infraestrutura serão 

destinados ao fundo de natureza contábil que tenha por 

objetivo promover a preservação do conjunto urbanístico de 

Brasília, assegurada sua aplicação para o ressarcimento do 

custo total do remanejamento da infraestrutura nos termos 

do art. 8º. 

 

 
 
 
 
 
 
- Ajuste da redação do §5º, do art. 
17 após reunião do dia 08/06.  
 
 
 
 
- Ajuste da redação do art. 18 
conforme definido da reunião do dia 
17/06.  

CAPÍTULO IV  
DO TRATAMENTO DAS CALÇADAS E PASSEIOS  

 

Art. 19. A execução, a manutenção e a conservação dos 
passeios, bem como a instalação nas calçadas de 
mobiliário urbano, mobiliário removível, equipamentos de 
infraestrutura, entre outros permitidos por Lei, regem-se 
pelos seguintes princípios:  
 

I - garantia de mobilidade e acessibilidade para todos os 
usuários, assegurando-se o acesso, especialmente, às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;  

CAPÍTULO IV 

DO TRATAMENTO DAS CALÇADAS E PASSEIOS 

 

Art. 19. A execução, a manutenção e a conservação dos 

passeios, bem como a instalação nas calçadas de 

mobiliário urbano, mobiliário removível, equipamentos de 

infraestrutura, entre outros permitidos por Lei, regem-se 

pelos seguintes princípios: 
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II - previsão de rotas acessíveis, em especial nos 
passeios, concebidos de forma a integrar edificações, 
equipamentos de infraestrutura, serviços e espaços 
públicos e a continuidade do passeio entre blocos 
adjacentes.  
 

Art. 20. É obrigatório manter desobstruídas:  
 

I - as calçadas frontal e posterior às unidades imobiliárias, 
em toda a sua extensão, bem como as demais calçadas 
do Comércio Local Sul;  
 

II - as passagens reservadas aos pedestres, nos casos e 
nas condições previstas no Art. 2º, inciso II e inciso III, 
alínea a.  
 

Parágrafo único. A utilização excepcional da faixa de 1,0m 
(um metro) da calçada frontal à unidade imobiliária, ao 
longo da soleira da loja, é admitida para implantação de 
soluções técnicas de acessibilidade e grelhas de 
ventilação do subsolo.  
 

Art. 21. As passagens reservadas aos pedestres, nos 
casos e nas condições previstas no Art. 2º, inciso II e 
inciso III, alínea a, devem ser obrigatoriamente 
delimitadas e identificadas por sinalização horizontal em 
especial mediante marcas no solo e calçadas, conforme 
regulamento.  
 

I - garantia de mobilidade e acessibilidade para todos os 

usuários, assegurando-se o acesso, especialmente, às 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

 

II - previsão de rotas acessíveis, em especial nos passeios, 

concebidos de forma a integrar edificações, equipamentos 

de infraestrutura, serviços e espaços públicos e a 

continuidade do passeio entre blocos adjacentes. 

 

Art. 20. É obrigatório manter desobstruídas: 

 

I - as calçadas frontal e posterior às unidades imobiliárias, 

em toda a sua extensão, bem como as demais calçadas do 

Comércio Local Sul; 

 

II - as passagens reservadas aos pedestres, nos casos e 

nas condições previstas no Art. 2º, inciso II e inciso III, 

alínea a. 

 

Parágrafo único. A utilização excepcional da faixa de 1,0m 

(um metro) da calçada frontal à unidade imobiliária, ao 

longo da soleira da loja, é admitida para implantação de 

soluções técnicas de acessibilidade e grelhas de ventilação 

do subsolo. 

 

Art. 21. As passagens reservadas aos pedestres, nos 

casos e nas condições previstas no Art. 2º, inciso II e inciso 

III, alínea a, devem ser obrigatoriamente delimitadas e 

identificadas por sinalização horizontal em especial 
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mediante marcas no solo e calçadas, conforme 

regulamento. 

  

 

CAPÍTULO V  
DAS POSTURAS  

 

Art. 22. As atividades exercidas nas áreas públicas objeto 
de concessão onerosa são condicionadas aos limites 
sonoros dispostos em legislação específica, não sendo 
permitida a colocação de dispositivos para tratamento 
acústico em desconformidade com o estabelecido nesta 
Lei.  
 

Art. 23. É permitido fixar elementos decorativos, como 
painéis e quadros, nas paredes e no teto das marquises 
contíguas às unidades imobiliárias situadas nas 
extremidades de blocos, desde que fixados a mais de 
2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura, a 
fim de configurar ambiente de transição público-privado, 
sem prejuízo das passagens de pedestre previstas no Art. 
2º, inciso II e inciso III, alínea a.  
 

§ 1º Os painéis fixados no teto a que se referem o caput 
não podem conter nenhum tipo de publicidade e somente 
podem ser fixados nos locais previstos no Anexo IV desta 
Lei.  
 

§ 2º Nas áreas públicas das extremidades laterais leste e 
oeste das quadras comerciais, sob as marquises 
adjacentes aos blocos, é admitida instalação de painéis 
decorativos somente no espaço público entre a unidade 

CAPÍTULO V 

DAS POSTURAS 

Art. 22. As atividades exercidas nas áreas públicas objeto 

de concessão onerosa são condicionadas aos limites 

sonoros dispostos em legislação específica, não sendo 

permitida a colocação de dispositivos para tratamento 

acústico em desconformidade com o estabelecido nesta 

Lei. 

 

Art. 23. As ocupações das áreas públicas objeto de 

concessão onerosa de que trata esta Lei Complementar 

não podem acarretar a supressão de indivíduos arbóreos.                                                                               

 

Parágrafo único. A supressão excepcional de indivíduo 

arbóreo é admitida exclusivamente para a edificação em 

área pública prevista na alínea a, do inciso I, do art. 2º e 

deve observar a legislação específica que estabelece as 

regras, critérios e procedimentos para a concessão de 

autorização de supressão de vegetação no Distrito Federal. 

 

 

Art. 24. É permitido fixar elementos decorativos, como 

painéis e quadros, nas paredes e no teto das marquises 

contíguas às unidades imobiliárias situadas nas 

extremidades de blocos, desde que fixados a mais de 

 

 

 

 

 

- Incluído o art. 23, conforme 
sugestão da SEDUH.  
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imobiliária, de forma alinhada às fachadas, e os pilares 
internos das marquises.  
 

§ 3º Nas áreas públicas entre blocos, sob as marquises, é 
admitida a instalação de painéis decorativos de forma 
alinhada com as fachadas das unidades imobiliárias, sem 
avançar sobre a passagem de pedestres obrigatória de 
2,00m (dois metros) de largura a que se refere o inciso II, 
do Art. 2º.  
 

Art. 24. Os toldos a que se referem o Art.2º, inciso IV, e 
seu § 2º, inciso II, não podem conter nenhum tipo de 
publicidade e devem respeitar os limites das áreas objeto 
da concessão de uso. 

2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura, a fim 

de configurar ambiente de transição público-privado, sem 

prejuízo das passagens de pedestre previstas no Art. 2º, 

inciso II e inciso III, alínea a. 

 

§ 1º Os painéis fixados no teto a que se referem o caput 

não podem conter nenhum tipo de publicidade e somente 

podem ser fixados nos locais previstos no Anexo IV desta 

Lei. 

 

§ 2º Nas áreas públicas das extremidades laterais leste e 

oeste das quadras comerciais, sob as marquises 

adjacentes aos blocos, é admitida instalação de painéis 

decorativos somente no espaço público entre a unidade 

imobiliária, de forma alinhada às fachadas, e os pilares 

internos das marquises. 

 

§ 3º Nas áreas públicas entre blocos, sob as marquises, é 

admitida a instalação de painéis decorativos de forma 

alinhada com as fachadas das unidades imobiliárias, sem 

avançar sobre a passagem de pedestres obrigatória de 

2,00m (dois metros) de largura a que se refere o inciso II, 

do Art. 2º. 

 

Art. 25. Os toldos a que se referem o Art.2º, inciso IV, e seu 

§ 2º, inciso II, não podem conter nenhum tipo de publicidade 

e devem respeitar os limites das áreas objeto da concessão 

de uso. 

Quadro Comparativo_Minuta PLC - Puxadinhos_17/06/21 (64287025)         SEI 00390-00003184/2020-57 / pg. 24



 

CAPÍTULO V  
DAS PENALIDADES 

 

Art. 25. A ocupação com mesas e cadeiras, ou qualquer 
outro tipo de mobiliário, das áreas públicas situadas fora 
dos limites definidos pelo Art. 2° desta Lei, se equiparam 
às infrações leves definidas no Código de Obras e 
Edificações do Distrito Federal, devendo ser aplicadas as 
mesmas penalidades.  
 

Art. 26. As edificações construídas em área pública área 
pública não concedida pelo Poder Público, porém 
atendendo aos parâmetros estabelecido no inciso I do Art. 
2° desta Lei, enquadram-se como edificação em área 
pública sem licenciamento passível de regularização, 
classificada no Código de Obras e Edificações do Distrito 
como infração média.  
 

Art. 27. As edificações em área pública construídas de 
forma diversa ao estabelecido no inciso I do Art. 2° desta 
Lei enquadram-se em edificação em área pública sem 
licenciamento não passível de regularização, classificada 
no Código de Obras e Edificações do Distrito como 
infração grave.  

CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 26. Para efeito desta Lei, as infrações classificam-se, 

para efeitos de multa, em leves, graves e gravíssimas. 

 

§ 1º Configura-se em infração leve o descumprimento das 

normas de posturas estabelecidas no capítulo anterior, 

exceto as relacionadas aos limites sonoros, dispostos em 

legislação específica.  

 

§ 2º São Infrações graves: 

 

I - executar obras ou manter edificações em área pública 

não concedida pelo Poder Público que atendam aos 

parâmetros estabelecido nos incisos I e IV do art. 2° desta 

Lei; 

 

II - executar obras ou manter edificações em área pública 

concedida pelo Poder Público, cuja execução ocorra de 

forma diversa ao estabelecido no licenciamento. 

 

§ 3º Configura-se infração gravíssima a execução de obras 

ou manutenção de edificações em área pública não 

concedida pelo Poder Público, que não atendam aos 

parâmetros estabelecidos nos incisos I e IV do art. 2° desta 

Lei. 

- Adequação do Capítulo com o 
Código de Obras e Edificações, de 
acordo com as sugestões do DF 
LEGAL. Redação ajustada 
conforme sugestões da SEDUH, 
após reunião do dia 08/06.  
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CAPÍTULO VII  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 28. Compete ao concessionário comprovar o 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas nesta 
Lei Complementar, em seu regulamento e no respectivo 
contrato, sempre que solicitado pelos órgãos competentes 
do Poder público.  
 

Art. 29. Os atos administrativos formalizados nos termos 
da Lei Complementar n° 766, de 19 de junho de 2008, são 
válidos, facultado ao Poder público dar continuidade ao 
processo conforme legislação anterior à publicação desta 
Lei Complementar.  
 

Parágrafo único. O exercício da faculdade de que trata o 
caput é condicionada à inexistência de prejuízo para 
Administração Pública.  
 

Art. 30. São parte integrante desta Lei Complementar:  
 

I - Anexo I – Diagrama das Modalidades de Ocupação;  
 

II - Anexo II – Representação gráfica da Tipologia de 
Ocupação Permitida para a modalidade prevista no inciso 
I do Art. 2º.  
 

III – Anexo III – Representação gráfica do local passível 
de construção do compartimento na cobertura a que se 
refere o inciso III do Art.7º.  
 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27. Compete ao concessionário comprovar o 

cumprimento de todas as obrigações estabelecidas nesta 

Lei Complementar, em seu regulamento e no respectivo 

contrato, sempre que solicitado pelos órgãos competentes 

do Poder Público. 

 

Art. 28. Os contratos ou outros instrumentos congêneres 

celebrados nos termos da Lei Complementar nº 766, de 19 

de junho de 2008, são válidos nos termos em que foram 

firmados. 

 

Art. 29. Os requerimentos em fase de análise pelo Poder 

Público devem ser analisados de acordo com os requisitos 

técnicos e os procedimentos definidos nesta Lei 

Complementar, aproveitando-se os atos praticados que 

lhes sejam compatíveis. 

 

Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado, quando da 

emissão do termo definitivo da concessão, a remir os 

créditos decorrentes dos preços públicos devidos 

relacionados às ocupações definitivas ou não, até a 

publicação desta Lei Complementar, desde que 

devidamente justificado em processo administrativo 

específico o impacto da renúncia de receita. 

 

 

- Alterada a redação do art. 29 para 
constar duas situações: 

 Os contratos já firmados nos 
termos da LC 766/08 – art. 28 da 
nova minuta.  

 Os requerimentos protocolados 
na vigência da LC 766/08, mas 
ainda pendentes – art. 29 da 
nova minuta.  

 
- Inclusão de possiblidade de 
prorrogação dos contratos firmados 
nos termos na LC 766/08, no art. 28,  
conforme alinhado na reunião do dia 
17/06.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inclusão do art. 30, que dispõe 
sobre a remissão de créditos para 
proprietários inadimplentes. Ajuste 
da redação conforme acordado na 
reunião do dia 17/06.  
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IV – Anexo IV - Representação gráfica dos locais 
permitidos para fixação dos painéis decorativos a que se 
refere Art. 23.  
 

Art. 31. O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
Complementar no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias.  
 

Art. 32. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação.  
 

Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial a Lei Complementar n° 766, de 19 de junho de 
2008, e a Lei Complementar n° 915, de 11 de outubro de 
2016 e suas regulamentações posteriores.  
 

Brasília, xx de xxxxxx de 2021.  
133º da República e 61º de Brasília 

Art. 31. São parte integrante desta Lei Complementar: 

 

I - Anexo I – Diagrama das Modalidades de Ocupação; 

 

II - Anexo II – Representação gráfica da Tipologia de 

Ocupação Permitida para a modalidade prevista no inciso I 

do Art. 2º. 

 

III – Anexo III – Representação gráfica do local passível de 

construção do compartimento na cobertura a que se refere 

o inciso III do Art.7º. 

 

IV – Anexo IV - Representação gráfica dos locais permitidos 

para fixação dos painéis decorativos a que se refere Art. 23. 

 

Art. 32. O Poder Executivo regulamentará esta Lei 

Complementar no prazo máximo de 180 dias. 

 

Art. 33. Esta Lei Complementar entra em vigor em 180 dias 

da data de sua publicação. 

 

Art. 34. Revogam-se a Lei Complementar n° 766, de 19 de 

junho de 2008, e a Lei Complementar n° 915, de 11 de 

outubro de 2016. 

  

Brasília, xx de xxxxxx de 2021. 

133º da República e 62º de Brasília 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Foi incluído período de vacatio 
legis de 180 dias no art. 32, de modo 
que a lei entre em vigor 
conjuntamente com seu 
regulamento, a ser elaborado em 
180 dias, conforme art. 31 
 
 
- Alterada a redação do art. 33 da 
minuta de PLC, pela  
desnecessidade da expressão 
“revogam-se as disposições em 
contrário”, em conformidade com as 
regras de legística em vigor no 
Distrito Federal. Quanto à previsão 
de revogação de suas 
regulamentações futuras, sugere-se 
a supressão da expressão, uma vez 
que as regulamentações da lei são 
dispostas por meio de Decreto do 
Poder Executivo, devendo ser 
revogado com a edição do novo 
decreto regulamentador.  
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