
PLC LOTEAMENTOS FECHADOS
ESCLARECIMENTOS
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 "Sugestão: Há muitos condomínios de lotes na Vicente Pires, com regulamentação em Associação de Moradores, é preciso, de fato, transformar em condomíno.
 Justificativa: Juridicamente, alterar CNPJ de Associação para Condomínio seria a opção do art. 1º do §2º permitirá esta migração. Obs: já estão fisicamente
como condomínios fechados há mais de década".

Sugestão realizada pela Associação de Moradores da Região Jóquei - Vicente Pires (61697438)

O projeto de lei complementar em questão tem o objetivo de regulamentar os loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado, condomínios de lotes e as
respectivas formas de conversão, no Distrito Federal, a fim de que, a partir da publicação da norma, haja a possibilidade da existência dos fechamentos, observadas
as disposições constantes no projeto de lei complementar. 

Há que se esclarecer que, atualmente, não há a segurança jurídica necessária para o fechamento de parcelamentos, fazendo-se imprescindível a publicação de
projeto de lei complementar para tratar do tema do em questão no Distrito Federal.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, oportuno destacar que, para que seja implementada as modalidades de loteamento, previstas no §2º, do art. 1º, devem ser
observadas as classificações por categoria, conforme previsto nos arts. 4º e 5º do PLC.

Esclareça-se, ainda, que há a previsão de manutenção do fechamento do loteamento em processo de regularização ou regularizado, unicamente aos fechamentos
existentes até 13 de setembro de 2018, conforme se verifica da leitura dos arts. 32 e 33 do PLC.

Vê-se, assim, que para novos parcelamentos ou o fechamento em processos de regularização fundiária não realizado até 13 de setembro de 2018, devem ser
observados os parâmetros fixados em lei específica e no projeto de lei complementar.

Nesse caso, conforme se vê, com a publicação da lei complementar em questão, deverão ser observados os critérios e parâmetros estabelecidos, a fim de
possibilitar o fechamento do parcelamento, em uma das modalidades previstas.
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"Por todo exposto desejamos a exclusão do inc. II, §1º, §2º, §3º, §4º e §5º do art. 21.

Proposta 1 - A concessão de uso de bem público deverá ser na forma gratuita e a entidade representativa deverá arcar com a manutenção, conservação e limpeza.
Tendo em vista que a maioria das leis no Brasil estão cedendo por meio de concessão de uso de bem público, de forma gratuita, como por exemplo: LEI Nº 4346, DE
11 DE MARÇO DE 2015, Fernandópolis SP
Proposta 2 - A inclusão do parágrafo único com o teor:
Parágrafo único. Excepcionalmente, será admitida a onerosidade da concessão de uso, pelo valor definido por ato do Poder Executivo, nos casos em que restar
devidamente comprovada a impossibilidade de manutenção, conservação e limpeza das áreas concedidas pelas entidades representativas dos moradores.
No que tange o artigo 24 :
Proposta 3: Acrescentar a palavra contraditório.

Sugestão realizada por Thalya Vitória R. Neves pelo Condomínio Império dos Nobres (61697438)

 Propostas 1 e 2

Verificar esclarecimento referente ao preço público constante das páginas 17, 18 e 19. 

 Propostas 3

 Vê-se que a sugestão é para que conste ao final do artigo "sempre observada a prévia notificação, o contraditório e a ampla defesa do concessionário."
 Em que pese entender que ao prever a ampla defesa já está garantida as prerrogativas para manifestação do interessado, não se visualiza, a princípio, óbice para
inserção proposta.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70493506&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=9418e4844d4e3f1b3b552b0d32ad95ecb6f948d5fe4baee3f6e4f5c5fc88af4d
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"1) Que sejam mantidas as áreas comuns dos condomínios já consolidados, até essa data, admitindo como pagamento pelo preço público os investimentos já
realizados. Podendo ser discriminados esses investimentos. Não cabe alegar a aplicação do que dispõe a Lei Federal 6.766. Aquele instrumento normatiza a criação
de loteamentos comerciais, por empreendedores, com finalidade de lucro, muito diferente do que ocorreu no DF.
2) Se onerosidade tiver que haver, que seja considerada a versão do art. 21 da minuta do PLC, apenas caput sem aquele confuso parágrafo que geraria grande
insegurança para os condôminos. Previa o caput "A onerosidade da concessão de uso se dá pela obrigatoriedade de manutenção, conservação e limpeza das áreas
concedidas" . Essa manutenção prevista, e muito mais, já o fazemos."

Sugestão realizada por Paulo Alves (61697438)

 1) A Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e estabelece, em seu art. 22 que:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos
urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Importante esclarecer, assim, que a previsão de que as vias, praças, espaços livres e equipamentos públicos passam a integrar o domínio do município, após o
registro, decorre da legislação federal, não sendo, portanto, uma determinação do projeto de lei complementar proposto. 
Acrescente-se, outrossim, que, conforme se pode perceber, a lei federal em questão não "normatiza a criação de loteamentos comerciais, por empreendedores, com
finalidade de lucro", mas dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, devendo, portanto, ser observada no caso dos loteamentos de que trata o projeto de lei
complementar objeto destes autos.

 2) Verificar esclarecimento referente ao preço público constante das páginas 17, 18 e 19.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70493506&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=9418e4844d4e3f1b3b552b0d32ad95ecb6f948d5fe4baee3f6e4f5c5fc88af4d
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"Na condição de Arquiteto e Urbanista, venho apresentar a sugestão de alteração no Artigo 19 do Capítulo III do referido PLC, o qual sugiro que seja alterado o
seguinte conteúdo referente à parâmetros de fechamento:
Art. 19. É admitida a instalação de guarita e portaria em área pública, na forma desta Lei Complementar, devendo ser observada a área máxima de 30 m²,
ressalvado o disposto no art.16 desta lei complementar.
Parágrafo 1º. É admitido a construção de pórtico, coberto ou não, sobre as guaritas, não sendo computado na área máxima de 30 m².
Parágrafo único 2º. Podem ser instaladas, no máximo, 023 guaritas em uma mesma divisa do loteamento, podendo haver em cada loteamento o número máximo
de 046 guaritas, observado o parâmetro definido no caput deste artigo."

 Sugestão realizada por Breno Vasconcelos Teixeira (61614363, Processo Sei nº 00390-00003237/2021-11)
 

 Da análise do contido no Despacho id. 64012243, vê-se que a Sudec destacou que "não vemos óbice em que haja mais de um acesso ao loteamento e que por
conta disso haverá a necessidade de edificação de mais guaritas", sugerindo, por conseguinte, a seguinte redação para o parágrafo único do art. 19:

Art. 19. (...)
Parágrafo único. A quantidade de guaritas a serem instaladas depende do número de acessos previstos para o loteamento, observado o parâmetro definido no caput deste
artigo.

Nesse caso, conforme constante da proposta em questão, a quantidade de guaritas fica vinculada ao número de acessos previstos para o loteamento, sem
restrição de quantidade.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70403066&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=b4fc24756dc978af5c411c3b3435a0992dc93437e898227464354b0df98223d7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70402953&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=505bb6e109c26a4e7f271f02f844a1b0bf3b306e861de4e762a8f4f21a493ed0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=73040986&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=9ee4b07a479348ef20fb2f2ea6b22640ea2ef81f7fb79712f9e8f31848d8aa29
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"(...) Destacamos, em especial, a proposta de cobrança de concessão onerosa, considerando que o valor apresentado inviabiliza economicamente os condomínios
horizontais, acabando com nosso modo de viver. Além disso, não foi considerada na proposta do PLC, todos os custos de serviços que deveriam ser públicos, os
quais são suportados pelos condomínios, como iluminação pública, manutenção de vias, segurança, etc.(...)"

Sugestão realizada pelo Movimento Comunitário do Jardim Botânico (62522338, Processo Sei nº 00010-00000796/2021-04)

Verificar esclarecimento referente ao preço público constante das páginas 17, 18 e 19.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=71393160&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=2c2f475b304fdc43c8434b86ba8ae4e922ff5a0049a6cfb8ec330d5e639556c0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=71392958&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=4a6aaef06fafaf93e4d6b8e57e05f26dd15956632269cb1cb16a24b0f527ca0b
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"(...) se o condomínio chácara 10 poderá entrar no processo de regularização pelo projeto de lei complementar (PLC) sobre loteamentos fechados proposta
encaminhada pela SEDUH (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação), sendo aprovado pela CLDF?"

Dúvida apresentada por Edson Menezes (62096865, Processo Sei nº 00366-00000572/2021-18)

 O projeto de lei complementar em destaque dispõe sobre loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado, condomínio de lotes e as respectivas formas
de conversão no Distrito Federal. Nesse caso, há que se destacar que para a implantação de loteamento nas formas previstas na lei complementar deverão ser
observados os critérios e os parâmetros definidos no texto da lei e em seu regulamento.
 Assim, situações específicas deverão ser verificadas em processos a ser iniciados na forma da lei complementar, permitindo a análise quanto ao atendimento dos
parâmetros e critérios estabelecidos.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70928371&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=acd9d266aa156dd1ba11bcb8cd3c367da865bdb9b2a6cd23cb926e454fb91ab1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70927246&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=ea68802eebda49dfd92833348cd73efce0ee8319be633866318200d6c6efd84f
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"Minha fala: é pela revisão do valor, para algo viável e, se o condomínio antigo, valor ainda mais reduzido. Que seja considerada toda a implantação e serviços internos
que são realizados pelo condomínio, e não feita pelo estado. Que é preciso esclarecer mais a categoria "condomínio de lotes", para não esperarmos mais 35 anos
rsrsrsrs E que a realidade fática (Art. 131 PDOT) também seja avaliada para o percentual de ELUP nos loteamento antigo. Por exemplo, somos obrigados a deixar 40%
de jardim dos lotes e ainda 'pagar 10% ELUP fora', apesar de que apenas não recebemos nosso registro no cartório por falta de avaliação correta do cartório para
nossa situação ambiental em 2009. Além disso, em nossa cidade o GDF mal mantém as praças existentes, faz escolas, saúde e segurança é precária".

Contribuições do Condomínio Quintas Bela Vista (61845877, Processo Sei nº 00390-00003314/2021-32)

Inicialmente, quanto à dúvida suscitada sobre o condomínio de lotes, importante destacar o Relatório Complementar SEI-GDF - SEDUH/SUPAR/GT-MUROS
(28024193) elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 41, de 16 de abril de 2019, que trata sobre o tema.
Vê-se, assim, que a proposta apresentada no projeto de lei complementar foi subsidiada por diversos estudos técnicos, podendo, ainda, ser observados os estudos
constantes dos Documentos id. 27269600, 27269627, 27269630, 27269632, 27956444, 27956746, 27956884, 27958776, 27959124, 27959598, 27960111, 27962801,
27966284, 27966514 e 27966658.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, oportuno ressaltar o disposto no art. 5º do PLC que assim dispõe:
(...)
Art. 5º A classificação do loteamento, na forma desta Lei Complementar, será utilizada para fins de definição das hipóteses em que é possível o loteamento fechado, condomínio de lotes ou o
loteamento de acesso controlado.
§1º Na categoria A, de que trata o art. 4º, §1º, são permitidos os loteamentos fechados, condomínio de lotes e loteamento de acesso controlado, na forma desta Lei Complementar.
§2º Na categoria B, de que trata o art. 4º, §2º, são permitidos os loteamentos de acesso controlado, na forma desta Lei Complementar. (grifo nosso)

Nesse caso, oportuno esclarecer que a categoria A ocorre quanto há somente vias locais, lotes residenciais e lotes de uso institucional, conforme previsto na Lei de
Uso e Ocupação do Solo e disposto no art. .4º do PLC. Há que se esclarecer, ainda, que para constituição do condomínio de lotes deve ser observado o disposto na
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, no art. 1358-A da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e no Decreto Distrital nº 40.254, de 11 de novembro de 2019, ou seja, não se trata de modalidade criada pelo projeto de
lei complementar em questão, mas de definição da forma de aplicação desta modalidade no Distrito Federal, devendo ser observadas as legislações federais
aplicáveis.
Esclareça-se, outrossim, que o projeto de urbanismo do condomínio de lotes deve prever a destinação de percentual mínimo, na forma definida no PDOT, de área
livre e edificável, para lotes de uso Institucional – INST, Institucional Equipamento Público – Inst-EP e ELUPs, fora da área do condomínio (art. 15), devendo essas áreas
estar situadas fora do condomínio, mas não obrigatoriamente contígua ao empreendimento, devendo, no entanto, estar dentro do Setor Habitacional ou Região
Administrativa em que estiver inserido o parcelamento.
Importante dizer, assim, que no caso de condomínio de lotes não há que se falar em outorga de uso de área pública, uma vez que as áreas públicas estarão, na forma
prevista no §1º do art. 15, fora da área do condomínio.
No que se refere ao valor do preço público para outorga de uso de área pública, verificar esclarecimento constante das páginas 17, 18 e 19.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70654844&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=a49036044d7918c1975e350565d56c831ee986725462308791d09647d02533d9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70654763&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=cc4fbf88fbd5fbc548787c9848e82369b97926fc357da90fa5d84064492e90c6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33167356&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=cc0d2028e9ac85a3f0edffc2b1709c83975497fefd17ed2be9b2e409617f34a7
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1. Como será mensurada a taxa para manutenção de loteamentos que vierem a ser fechados? 
2. Haverá ônus para o condomínio que se classificar como loteamento de acesso controlado? No PLC não há menção. 
3. No caso de condomínio em processo de regularização fundiária, caso haja eventual cobrança de taxa, será feita apenas após a finalização do processo? 
4. Tendo em vista que o condôminos já arcam com iluminação pública, coleta de lixo, manutenção de redes de água, potável e pluvial, fornecimento de água tratada,
segurança e outros, é viável um abatimento do valor a ser cobrado? Caso positivo, é possível que seja feito mensalmente? 
5. O valor de eventual taxa a ser instituída levará em conta a área comercial, em atenção à atividade ali desenvolvida. Entretanto, há possibilidade de redução do
valor para condomínios com finalidade estritamente residencial? 

Contribuições do Condomínio Quintas do Sol (61846159, Processo Sei nº 00390-00003315/2021-87)

1.Verificar esclarecimento referente ao preço público constante das páginas 17, 18 e 19.

2.Destaca-se, nesse ponto, o que dispõe o art. 20 do PLC, in verbis: 
Art. 20. O Poder Público pode expedir a outorga da concessão de uso onerosa em favor da entidade representativa dos moradores do loteamento, referentes às: 
I – vias locais e ELUPs existentes nos loteamentos; e 
II – áreas públicas destinadas à construção de guaritas. 
§1º A entidade representativa indicará as áreas públicas, de que trata o caput, para constarem no contrato de concessão de uso, não sendo obrigatória a outorga de
uso de todas as áreas públicas existentes no loteamento. 
§2º Deve ser garantido o acesso às áreas públicas que não forem objeto da outorga de uso, na forma desta Lei Complementar (grifo nosso) V
Vê-se, portanto, que a outorga de uso da área pública, na forma prevista no PLC é uma faculdade, podendo a entidade representativa fazer a opção quanto à
realização da concessão de uso das áreas públicas que eventualmente seriam objeto de concessão de uso. Nesse caso, não havendo a outorga de uso da área
pública deve ser garantido o acesso às áreas públicas, tratando-se, assim, de loteamento de acesso controlado. Frise-se que somente há a onerosidade quando
ocorre a outorga de uso de área pública

3. Esclareça-se, nesse ponto, que o art. 25 do projeto de lei complementar assim prevê: 
Art. 25. Até que seja finalizada a análise do projeto de regularização, o Poder Público pode expedir autorização de uso em favor do proprietário do loteamento ou, na
falta deste, da entidade representativa dos moradores do loteamento, referentes aos equipamentos públicos urbanos, aos equipamentos públicos comunitários
destinados estritamente as áreas de esporte e lazer, e às vias locais previstas para o empreendimento. 
§1º Aplica-se, no que couber, os critérios, obrigações, parâmetros e penalidades previstos para a celebração de contrato de concessão de uso para o caso
disciplinado no §4º deste artigo. 
§2º A autorização de uso de que trata o caput, é precária, podendo ser revogada a qualquer tempo, e não garante a regularização de áreas com restrições
urbanísticas e ambientais, sem que caiba ao interessado qualquer direito à indenização. Verifica-se, portanto, que há a previsão de ser realizada autorização de uso
da área pública, precária, até que seja finalizada a análise do projeto de regularização.

4.Verificar esclarecimento referente ao preço público constante das páginas 17, 18 e 19.

5. Verificar esclarecimento referente ao preço público constante das páginas 17, 18 e 19.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70655152&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=b533b13c973be66ea9135c7460e1447d8044083931677b9fa069709ce35174f7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70655054&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=841869a77cc6d90ea87f837342bf64954178949a6e2c85d75dc36c60a9416dfb
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1) Alteração do artigo 1º. 
Proposta de Redação:
Art. 1º Os loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado e condomínios de lotes podem ser implantados no Distrito Federal, observados os critérios e os parâmetros definidos nesta Lei
Complementar e em seu regulamento.
§1º O condomínio de lotes será instituído sobre imóvel oriundo de prévio parcelamento do solo, por loteamento ou desmembramento, na forma do art. 2º da lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979;
§2º Para a implantação nas formas previstas nesta Lei Complementar, faz-se necessária a aprovação do projeto urbanístico pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal.
§3º As modalidades previstas no caput deste artigo devem observar as seguintes características:
(...) III - condomínio de lotes: subdivisão de lote em unidades autônomas destinadas à edificação, em que as vias internas e demais áreas condominiais são de propriedade e de responsabilidade comum dos
titulares dos lotes, sendo aplicadas as regras definidas pela convenção quanto ao acesso de visitantes.
§4º O disposto nesta Lei Complementar não se aplica ao Conjunto Urbanístico de Brasília – CUB, às áreas de influência do CUB, nos termos da Portaria nº 68, de 15 de fevereiro de 2012, e à Zona Urbana
Consolidada, salvo se tratar de área de regularização, assim definida no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT .

Sugestões da Urbanizadora Paranozinho (61610849, Processo Sei nº 00390-00003233/2021-32)

 1)Sobre a sugestão realizada, oportuno ressaltar o disposto no art. 5º do PLC que assim dispõe:
(...)
Art. 5º A classificação do loteamento, na forma desta Lei Complementar, será utilizada para fins de definição das hipóteses em que é possível o loteamento fechado, condomínio de lotes ou o loteamento de
acesso controlado.
§1º Na categoria A, de que trata o art. 4º, §1º, são permitidos os loteamentos fechados, condomínio de lotes e loteamento de acesso controlado, na forma desta Lei Complementar.
§2º Na categoria B, de que trata o art. 4º, §2º, são permitidos os loteamentos de acesso controlado, na forma desta Lei Complementar. (grifo nosso)
 Nesse caso, cabe esclarecer que a categoria A ocorre quanto há somente vias locais, lotes residenciais e lotes de uso institucional, conforme previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo e disposto no art. .4º
do PLC. Há que se esclarecer, ainda, que para constituição do condomínio de lotes deve ser observado o disposto na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, no art. 1358-A da Lei Federal nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, na Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e no Decreto Distrital nº 40.254, de 11 de novembro de 2019, ou seja, não se trata
de modalidade criada pelo projeto de lei complementar em questão, mas de definição da forma de aplicação desta modalidade no Distrito Federal, devendo ser observadas as legislações federais aplicáveis.
 Esclareça-se, outrossim, que o projeto de urbanismo do condomínio de lotes deve prever a destinação de percentual mínimo, na forma definida no PDOT, de área livre e edificável, para lotes de uso
Institucional – INST, Institucional Equipamento Público – Inst-EP e ELUPs, fora da área do condomínio (art. 15), devendo essas áreas estar situadas fora do condomínio, mas não obrigatoriamente contígua ao
empreendimento, devendo, no entanto, estar dentro do Setor Habitacional ou Região Administrativa em que estiver inserido o parcelamento.
 Importante dizer, assim, que no caso de condomínio de lotes não há que se falar em outorga de uso de área pública, uma vez que as áreas públicas estarão, na forma prevista no §1º do art. 15, fora da área do
condomínio.
 Acrescente-se, ainda, que há a previsão de manutenção do fechamento do loteamento em processo de regularização ou regularizado, unicamente aos fechamentos existentes até 13 de setembro de 2018,
conforme se verifica da leitura dos arts. 32 e 33 do PLC que assim dispõem:
Art. 32. Fica garantida a manutenção do fechamento do loteamento em processo de regularização ou regularizado, unicamente aos fechamentos existentes até 13 de setembro de 2018, observados os
procedimentos de comprovação previstos no regulamento.
§1º Não se aplicam aos loteamentos em processo de regularização existentes na data indicada no caput, os parâmetros previstos no Capítulo III, desta Lei Complementar.
§2º Para a garantia de que trata o caput, o interessado deve apresentar o respectivo requerimento, na forma e no prazo a serem previstos no regulamento desta Lei Complementar, e formalizar a outorga de
uso na forma do art. 25 desta Lei Complementar.
§3º Para o fechamento de novos parcelamentos ou para regularização fundiária não realizada até a data prevista no caput deste artigo devem ser observados os parâmetros fixados em legislação específica
e nesta Lei Complementar, respectivamente.
Art. 33. O fechamento em uma das modalidades previstas nesta Lei Complementar é condicionado ao início e condução do processo de regularização fundiária do respectivo loteamento, nos prazos
estabelecidos em ato próprio do órgão gestor de desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal. Parágrafo único. A inércia do interessado na condução do processo administrativo de regularização
fundiária, de forma injustificada, acarretará a cassação da outorga de uso de área pública porventura concedida.(grifo nosso)
 Vê-se, assim, que para novos parcelamentos ou o fechamento em processos de regularização fundiária não realizado até 13 de setembro de 2018, devem ser observados os parâmetros fixados em lei
específica e no projeto de lei complementar.
 Por fim, importante lembrar que permanece vigente a Lei Complementar nº 710, de 06 de setembro de 2005, que dispõe sobre os projetos urbanísticos com diretrizes especiais para unidades autônomas. 
Feitos esses esclarecimentos, entende-se que não é aplicável a alteração de redação do art. 1º, na forma sugerida, considerando a finalidade da proposta.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70399249&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=3123c73e7ee8cd950a737594175b7197e543808b5f5794be6460a83927819ed0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70398937&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=d41323d1c9b83a7e336ca39d60bf2cd219eec659a1e0d2e272bc9ed0f548302e
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2) Alteração do art.10.
Proposta de Redação:
Art. 10. No lote previamente criado por loteamento ou desmembramento na forma do art. 2º da lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e classificado na categoria A é
permitida a modalidade de condomínio de lotes, na forma desta Lei Complementar
3) Alteração do caput e §1º do art. 11
Proposta de Redação:
Art. 11. Para constituição do condomínio de lotes deve ser observado o disposto na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, notadamente no que diz respeito
ao prévio parcelamento do solo, no art. 1358-A da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, na Lei Federal
nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e no Decreto Distrital nº 40.254, de 11 de novembro de 2019.
§ 1º A instituição do condomínio de lotes é admitida em novos parcelamentos do solo e áreas de regularização fundiária, desde que definida no projeto de urbanismo
antes do registro cartorial.
4) Exclusão dos artigos 15 e 17
5)Alteração no §3º do art. 29:
Proposta de Redação:
§3º No caso de condomínio de lote, legalmente constituído, a normatização e forma de contribuição deve observar a legislação aplicável à espécie, disposta no
Código Civil.

Sugestões da Urbanizadora Paranozinho (61610849, Processo Sei nº 00390-00003233/2021-32)

2) As definições previstas no PLC estão em consonância com as demais legislações vigentes e procedimentos aplicáveis à finalidade que se pretende com a norma,
razão pela qual entende-se que não é cabível a alteração proposta.
3) Não se verifica, a princípio, óbice para o acolhimento da proposta apresentada.  
4) Em relação à proposta de exclusão dos artigos 15 e 17, entende-se que não seria aplicável, uma vez que todos os artigos dispostos no PLC foram redigidos com
base em estudos e análises técnicas, portanto, fazendo-se necessária a permanência dos referidos artigos no PLC.  
 5) Quanto à proposta apresentada entende-se que não se aplica ao PLC, uma vez que estaria limitando a regularização de condomínio de lotes somente ao disposto
no Código Civil. No entanto, há normas vigentes que devem ser observadas nos casos elencados no projeto de lei complementar, e que foram indicadas no art. 11,
quais sejam, a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, o art. 1358-A da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei Federal nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e o Decreto Distrital nº 40.254, de 11 de novembro de 2019. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70399249&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=3123c73e7ee8cd950a737594175b7197e543808b5f5794be6460a83927819ed0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70398937&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=d41323d1c9b83a7e336ca39d60bf2cd219eec659a1e0d2e272bc9ed0f548302e
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6) Proposta de alterações relacionadas a “Outorga de Uso de Área Pública”:
(...) Quanto a onerosidade da concessão de uso exclusivo de áreas públicas inseridas nos loteamentos do Distrito Federal em favor da respectiva entidade
associativa do empreendimento, sugerimos pontuais alterações no PL para que do preço público cobrado seja abatido todo o custo suportado pelos moradores
para manutenção, conservação, limpeza, iluminação, segurança e quaisquer outras melhorias urbanas implementadas nos espaços objeto da concessão. (...)
Alteração no art. 21:
Proposta de redação:
Art. 21. A onerosidade da concessão de uso se dá:
I - pela obrigatoriedade de manutenção, conservação e limpeza das áreas concedidas; e
II - pelo pagamento de preço público do valor correspondente à área pública objeto da concessão de uso, conforme tabela constante do Anexo II desta Lei
Complementar, deduzido o valor despendido pela entidade representativa e moradores do loteamento para infraestrutura, manutenção, conservação, limpeza,
segurança, iluminação e quaisquer outras melhorias urbanas realizadas na área pública objeto da concessão de uso.
§1º O método de cálculo e abatimento das deduções previstas no caput serão estabelecidos em regulamentação desta Lei Complementar, sendo admitido o
estabelecimento de padrões normatizadores de preço a partir de características da área objeto da concessão.
§2º A aprovação do projeto urbanístico de fechamento em uma das modalidades previstas nesta Lei Complementar está condicionada ao pagamento do valor do
preço público de que trata o inc. II do caput deste artigo, deduzidas as despesas nele relacionadas, observado o seu regulamento.
§3º O pagamento do preço público de que trata o inc. II do caput deste artigo, com as devidas deduções, será realizado por meio da Outorga Onerosa de Concessão
para Uso Exclusivo de Área Pública – OCEX, anualmente, sendo permitido o pagamento em parcelas sucessivas e periódicas.
(...) Obs.: corrigir numeração parágrafos seguintes

Sugestões da Urbanizadora Paranozinho (61610849, Processo Sei nº 00390-00003233/2021-32)

Verificar esclarecimento referente ao preço público constante das páginas 17, 18 e 19. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70399249&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=3123c73e7ee8cd950a737594175b7197e543808b5f5794be6460a83927819ed0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70398937&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=d41323d1c9b83a7e336ca39d60bf2cd219eec659a1e0d2e272bc9ed0f548302e
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7) Alteração no §2º do art. 24:
Proposta de Redação:
§2º Caso não sejam removidos os elementos tratados no §1º deste artigo, o Poder Público realizará a remoção, às expensas daquele que figurava como
concessionário.
8) Alteração no art. 25:
Proposta de Redação: 
Art. 25. Até que seja finalizada a análise do projeto de regularização, o Poder Público pode expedir autorização de uso em favor do proprietário do loteamento ou, na
falta deste, da entidade representativa dos moradores do loteamento, referentes aos equipamentos públicos urbanos, aos equipamentos públicos comunitários
destinados estritamente as áreas de esporte e lazer, e às vias locais previstas para o empreendimento. 
9) Alteração nos parágrafos 1º e 3º do art. 32:
Proposta de Redação:
Art. 32. (...)
§1º Não se aplicam aos loteamentos em processo de regularização com fechamento já existente na data indicada no caput, os parâmetros previstos no Capítulo III,
desta Lei Complementar.
§2º (...)
§3º Fechamentos instalados ou edificados após a data prevista no caput, em novos parcelamentos ou naqueles em processo de regularização fundiária, devem
observar os parâmetros fixados em legislação específica e nesta Lei Complementar, respectivamente.

Sugestões da Urbanizadora Paranozinho (61610849, Processo Sei nº 00390-00003233/2021-32)

 7) Considerando a proposta realizada, verifica-se, a princípio, a possibilidade de alteração do §2º do art. 24 para que conste a seguinte redação: 
§2º Caso não sejam removidos os elementos tratados no §1º deste artigo, o Poder Público realizará a remoção, às expensas dos proprietários dos lotes, daquele que
figurava como concessionário ou entidade representativa, na forma a ser definida no regulamento desta lei complementar. 
 8) Considerando a proposta realizada, verifica-se, a princípio, a possibilidade de alteração do art. 25 para a seguinte redação: 
Art. 25. Até que seja finalizada a análise do projeto de regularização, o Poder Público pode expedir autorização de uso em favor do proprietário do loteamento ou da
entidade representativa dos moradores do loteamento, referentes aos equipamentos públicos urbanos, aos equipamentos públicos comunitários destinados
estritamente as áreas de esporte e lazer, e às vias locais previstas para o empreendimento, na forma do regulamento desta Lei Complementar. 
 9) Diante à proposta, verifica-se, a princípio, a possibilidade de alteração dos parágrafos 1º e 3º do art. 32 para a seguinte redação:
Art. 32. (...)
§1º Não se aplicam aos loteamentos em processo de regularização com fechamento já existente na data indicada no caput, os parâmetros previstos no Capítulo III,
desta Lei Complementar.
§2º (...)
§3º Para o fechamento de novos parcelamentos ou para fechamento em parcelamento em processo de regularização fundiária não realizados até a data prevista no
caput deste artigo devem ser observados os parâmetros fixados em legislação específica e nesta Lei Complementar, respectivamente. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70399249&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=3123c73e7ee8cd950a737594175b7197e543808b5f5794be6460a83927819ed0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70398937&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=d41323d1c9b83a7e336ca39d60bf2cd219eec659a1e0d2e272bc9ed0f548302e
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Para a definição do Preço Público para a cessão onerosa de Vias e Espaços Livres de Uso Público-ELUP, as entidades representativas dos moradores dos
parcelamentos em Regularização que solicitarão a modalidade de fechamento dentre um dos modelos propostos neste PLC, sugerem à SEDUH que sejam levadas
em consideração:
1- a situação em que as áreas a serem concedidas localizam-se internamente ao loteamento com uso residencial, sem qualquer finalidade lucrativa pela utilização
de tais áreas.
(...)
2- as dimensões das áreas a serem concedidas que, em muitos casos, alcançam grandes proporções. Veja-se que estamos falando de vias de circulação e áreas
verdes de parcelamentos que variam de 30 a 2400 lotes, esses últimos constituindo “verdadeiras cidades”, se consideradas suas população e serviços oferecidos.
Portanto a grande dimensão das vias e áreas verdes deve ser objeto também de um redutor;
3- o fato que os parcelamentos sempre foram administrados como condomínios, cabendo a eles o pagamento da iluminação pública, limpeza e varrição das vias e
áreas verdes.
(...)
4- Que apesar do Decreto nº 17.079/95 se referir à concessão de áreas públicas para comércios e outras atividades com fins lucrativos, o cálculo apresentado pelo
governo para se chegar ao Preço Público se baseou nele, gerando valores desproporcionais, fora da capacidade de pagamento dos moradores.
(...)
5- Que a correção dos valores anuais do Preço Público seja com base na Taxa Referencial de Juros (TR).

Sugestões da UNICA-DF, MCJB, ARVPIS, AETOR, AMBNC,PRECOMOR, ASSOSÍNDICOS, ABRASSP e INCC  (61597381, Processo Sei nº 00390-00003227/2021-85)

Verificar esclarecimento referente ao preço público constante das páginas 17, 18 e 19.
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Ao incluir na minuta do PLC o “Condomínio de Lotes”, nota-se que o tema não está completamente regulamentado na Lei, o que poderá causar muitas dúvidas de interpretação, tais como:
a) Qual o motivo de somente se tratar de “condomínio de lotes”, não se reportando a minuta do PLC ao “condomínio por unidades autônomas” de que trata o art. 8º da Lei Federal nº
4.591/64. Veja que na legislação do DF, tem-se o PDOT (LC 803/2009) que trata do condomínio urbanístico (art.45) e, especificamente, dos condomínios por unidades autônomas do SMPW,
SMDB, SHIS e SMLN (art. 69, parágrafo único do PDOT). Da mesma forma, a Lei Complementar nº 710, de 06/09/2005, que dispõe sobre os Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais
para Unidades Autônomas.
b) As formas de condomínios acima relatadas, que constituem formas de condomínios fechados, ao não serem mencionadas no referido PLC, podem suscitar dúvidas quanto ao motivo de não serem
indicadas, inclusive a isonomia no tratamento entre estes;
c) Entende-se necessária uma legislação mais abrangente sobre essas formas condominiais, o que eliminaria dúvidas de interpretação quanto a tais situações, como sejam:
(i) exigências de aprovação de planos de ocupação,
(ii) necessidade de apresentação de registros de convenções de condomínio,
(iii) regulamentação para as hipóteses em que se trata de apenas um lote de grandes dimensões em que se faz um condomínio edilício em seu interior, e outros casos não esclarecidos.
d) Qual a razão de, no condomínio de lotes, somente ser permitido pelo PLC o uso residencial (conforme art. 10, que remete para a Categoria “A” – art. 4º, todos do PLC)?
Não se pode ter um condomínio de lotes com finalidade comercial, com shopping center e supermercado, com unidades de hospedagem, por exemplo? E também, nessa modalidade de
condomínio de lotes, como ficará escriturado no registro de imóveis a parte condominial, representada por vias e áreas comuns condominiais (vide art. 1,358-A do Código Civil), já que não
estão dentro de um lote, como na hipótese do condomínio por unidades autônomas?

Sugestões da UNICA-DF, MCJB, ARVPIS, AETOR, AMBNC,PRECOMOR, ASSOSÍNDICOS, ABRASSP e INCC  (61597381, Processo Sei nº 00390-00003227/2021-85)

 Sobre o ponto em apreço, oportuno ressaltar o disposto no art. 5º do PLC que assim dispõe:

(...)
Art. 5º A classificação do loteamento, na forma desta Lei Complementar, será utilizada para fins de definição das hipóteses em que é possível o loteamento fechado, condomínio de lotes ou o loteamento de
acesso controlado.
§1º Na categoria A, de que trata o art. 4º, §1º, são permitidos os loteamentos fechados, condomínio de lotes e loteamento de acesso controlado, na forma desta Lei Complementar.
§2º Na categoria B, de que trata o art. 4º, §2º, são permitidos os loteamentos de acesso controlado, na forma desta Lei Complementar. (grifo nosso)
 Nesse caso, cabe esclarecer que a categoria A ocorre quando há somente vias locais, lotes residenciais e lotes de uso institucional, conforme previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo e disposto no art. .4º
do PLC. Há que se esclarecer, ainda, que para constituição do condomínio de lotes deve ser observado o disposto na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, no art. 1358-A da Lei Federal nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, na Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e no Decreto Distrital nº 40.254, de 11 de novembro de 2019, ou seja, não se trata
de modalidade criada pelo projeto de lei complementar em questão, mas de definição da forma de aplicação desta modalidade no Distrito Federal, devendo ser observadas as legislações federais aplicáveis.
 Esclareça-se, outrossim, que o projeto de urbanismo do condomínio de lotes deve prever a destinação de percentual mínimo, na forma definida no PDOT, de área livre e edificável, para lotes de uso
Institucional – INST, Institucional Equipamento Público – Inst-EP e ELUPs, fora da área do condomínio (art. 15), devendo essas áreas estar situadas fora do condomínio, mas não obrigatoriamente contígua ao
empreendimento, devendo, no entanto, estar dentro do Setor Habitacional ou Região Administrativa em que estiver inserido o parcelamento.
 Importante dizer, assim, que no caso de condomínio de lotes não há que se falar em outorga de uso de área pública, uma vez que as áreas públicas estarão, na forma prevista no §1º do art. 15, fora da área do
condomínio.
 Destaca-se, por fim, que o projeto de lei complementar foi elaborado, conforme destacado, com fundamento nos estudos técnicos realizados, de forma que a proposta normativa não objetiva restringir o
acesso à lotes de uso comercial ou de prestação de serviços, por exemplo.
 Assim, justifica-se a inserção do condomínio de lotes na Categoria A, nos seguintes termos:
Art. 4º Para fins de aplicação desta Lei Complementar, os loteamentos são classificados de acordo com os critérios de hierarquia viária e os usos dos lotes.
§1º O loteamento será classificado na categoria A quando, no interior da poligonal do fechamento, ocorrerem os seguintes casos:
I – existência somente de vias locais;
II – os lotes forem de uso exclusivamente residencial; e
III – os lotes de uso diverso do exclusivamente residencial forem de uso institucional privado – INST, nos termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS. (grifo nosso)
 Nesse caso, considerando os estudos realizados, não se visualiza, a princípio, a inclusão de uso diverso do residencial em condomínio de lotes, de modo que o acesso à lotes de uso diversos sejam
garantidos à população

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=70384420&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=2a262af7f977d087124810d08e8ac1801c0cf5193b2b85759d2745670a04ceb7
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O Projeto de Lei Complementar que Dispõe sobre loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado, condomínio de lotes e as respectivas formas de conversão, no
Distrito Federal e dá outras providência’, a ser remetido para a Câmara Legislativa do Distrito do Distrito Federal, para fins de aprovação, deverá ter regra dispondo que, na
fixação do preço, pela utilização dos espaços públicos no âmbito dos condomínios horizontais regularizados ou não, situados no perímetro do Distrital Federal, a Administração
Pública local haverá de considerar as disposições contidas no Aritigo 2º, Parágrafo único, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e d’, da Lei distrital nº 769, de 23 de setembro de 1994,
devendo deduzir dos preços fixados no Anexo II do Projeto de Lei Complementar os gastos, pelos moradores, com a iluminação pública, a coleta do lixo até o seu transbordo na
estação de tratamento, a varrição das ruas, avenidas, praças e outros logradouros públicos, sob pena do PLC incorrer no fenômeno tributário do BIS IN IDEM, que está vedado
constitucionalmente.

Sugestões da UNICA-DF, MCJB, ARVPIS, AETOR, AMBNC,PRECOMOR, ASSOSÍNDICOS, ABRASSP e INCC  (61597809, Processo Sei nº 00390-00003227/2021-85)

Primeiramente, é importante mencionar que a Lei Complementar nº 04 de 30 de dezembro de 1994, que estabelece as normas gerais aplicáveis aos tributos de competência do Distrito
Federal, dispõe em seu art. 2º que:
Art. 2º Integram o sistema tributário do Distrito Federal os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas;
III - contribuição de melhoria.
 Diante disso, verifica-se que o preço público estabelecido no PLC não se trata de tributo, e sim da onerosidade em decorrência da utilização da área pública, em consonância com outras
normas distritais, a exemplo do que dispõe o Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995, o qual regulamenta a cobrança de preço público pela utilização de áreas públicas no âmbito do
Distrito Federal.
 Há que se considerar, portanto, não há que se falar em bitributação, no caso em questão.
 Nesse contexto, conforme já mencionado, objetivando fundamentar a cobrança pecuniária para os casos estabelecidos no PLC, utilizou-se, como parâmetro, o Decreto nº 17.079, de 28 de
dezembro de 1995, e que assim dispõe:
Art. 1° A utilização de espaços em logradouros públicos ou uso de áreas públicas obedecera as seguintes condicionantes:
I - prévia anuência das Administrações Regionais, conforme as respectivas áreas de competência;
II - autorização a titulo precário, devendo cessar a qualquer tempo a juízo da Administração Regional, mediante revogação do termo, sem que assista ao usuário direito à indenização de
qualquer espécie, inclusive por benfeitorias ou acessões;
III - observação da legislação especifica.
Art. 2° A utilização, devera ser previamente formalizada através de assinatura de termo de ocupação entre a Administração e o usuário, sujeitando-se o segundo a uma contraprestação de
preço, observado o disposto no Parágrafo único, do art. 2° da Lei 769 de 23 de setembro de 1994.
§ 1° A Administração Regional estabelecerá, por meio de ordem de serviço, o preço correspondente à utilização de área pública, considerando os coeficientes previstos no Anexo I, II, III e IV,
deste Decreto, bem como: 
a) área utilizada;
b) localização;
c) valor de mercado dos imóveis existentes nas imediações;
d) finalidade da utilização ou do uso, sendo onerada com maior valor aquela atividade com finalidade lucrativa.
 Nesse sentido, depreende-se dos dispositivos acima colacionados que o preço público incide tão somente nas áreas públicas concedidas, como uma contrapartida pela utilização das
referidas áreas por particulares. Nesse sentido, concluiu-se que, da mesma forma que a norma supracitada, a incidência do preço público dever incidir tão somente nas áreas públicas
internas ao loteamento, relativas às vias locais, ELUP's e demais áreas públicas destinadas à construção de guaritas e portarias.
 Em que pese tais considerações, conforme já ressaltado, tendo em vista os debates ocorridos em razão da audiência pública, entende-se oportuno que seja avaliado critério técnico para
atender a demanda apresentada por diversos moradores, com eventual redução dos valores, respaldados em análise técnica que subsidie tal redução. Nesse aspecto, entende-se oportuna a
manifestação da Sudec quanto à possibilidade de adoção de critério técnico para a finalidade pretendida, a considerar, por exemplo, a área residencial existente nos loteamentos.
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Oportuno acrescentar que, inicialmente, no dia 04 de junho de 2020, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal - Conplan, para apresentar e debater a regulamentação a que se pretende.
Nesse sentido, tendo em vista as sugestões advindas dos representantes dos diversos órgãos técnicos integrantes do Conselho, concluiu-se, somados aos debates
internos no âmbito da Secretaria, que seria necessária a revisão de alguns dispositivos inseridos na minuta, especialmente aqueles relativos à: (i) entidade representativa
(art. 26); (ii) aplicabilidade da norma, considerando o marco temporal estipulado (art. 31); (iii) onerosidade da concessão de uso (art. 21).
Por conseguinte, com relação às alterações julgadas pertinentes na minuta, necessário salientar a forma como foi inicialmente aventada a questão da onerosidade da
concessão de uso. Nesse ponto, frise-se que o Poder Público poderá expedir a outorga da concessão de uso onerosa em favor da entidade representativa dos moradores
do loteamento, referente às áreas públicas concedidas, quais sejam, vias locais, espaço livre de uso público - ELUPs e demais áreas públicas destinadas à construção de
guaritas e portarias. 
No entanto, após inúmeras discussões à respeito do tema, sobretudo, após recomendações expressas realizadas por membros do Conselho de Planejamento Territorial e
Urbano do Distrito Federal - Conplan, em reunião citada anteriormente, concluiu-se que a previsão de uma contrapartida pecuniária seria a melhor medida a ser adotada,
tendo em vista que estariam sendo concedidas, para uso privativo dos moradores dos loteamentos, áreas públicas.
Assim, objetivando fundamentar a cobrança pecuniária para os casos em tela, utilizou-se, como parâmetro, o Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995, que trata da
cobrança de preço público pela utilização de áreas públicas do Distrito Federal, e que assim dispõe:
Art. 1° A utilização de espaços em logradouros públicos ou uso de áreas públicas obedecera as seguintes condicionantes:
I - prévia anuência das Administrações Regionais, conforme as respectivas áreas de competência;
II - autorização a titulo precário, devendo cessar a qualquer tempo a juízo da Administração Regional, mediante revogação do termo, sem que assista ao usuário direito à
indenização de qualquer espécie, inclusive por benfeitorias ou acessões;
III - observação da legislação especifica.
Art. 2° A utilização, devera ser previamente formalizada através de assinatura de termo de ocupação entre a Administração e o usuário, sujeitando-se o segundo a uma
contraprestação de preço, observado o disposto no Parágrafo único, do art. 2° da Lei 769 de 23 de setembro de 1994.
§ 1°  A Administração Regional estabelecerá, por meio de ordem de serviço, o preço correspondente à utilização de área pública, considerando os coeficientes previstos no
Anexo I, II, III e IV, deste Decreto, bem como: 
a) área utilizada;
b) localização;
c) valor de mercado dos imóveis existentes nas imediações;
d) finalidade da utilização ou do uso, sendo onerada com maior valor aquela atividade com finalidade lucrativa.
Depreende-se dos dispositivos acima colacionados que o preço público incide tão somente nas áreas públicas concedidas, como uma contrapartida pela utilização das
referidas áreas por particulares. Nesse sentido, concluiu-se que, da mesma forma que a norma supracitada, a incidência do preço público dever incidir tão somente nas
áreas públicas internas ao loteamento, relativas às vias locais, ELUP's e demais áreas públicas destinadas à construção de guaritas e portarias.
Em que pese as considerações inicialmente realizadas e que balizaram a proposta constante do PLC, submetido à audiência pública, em 11 de maio de 2020, tendo em vista
os debates ocorridos, foram realizadas novas análises e levantamento de novos critérios técnicos, sem perder de vista as recomendações inicialmente realizadas pelo
Conplan.
Nesse ponto, no que se refere à possibilidade de definição de novos critérios técnicos para atender a demanda apresentada por diversos moradores, com eventual
redução dos valores do preço público constante do PLC, a Sudec destacou a possibilidade de abatimento, no cálculo do preço público, dos valores despendidos na
manutenção e conservação das áreas públicas a serem objeto da outorga de uso, destacando, ainda, a possibilidade de dedução do preço, nos casos de celebração de
parceria, nos termos do art. 12, do Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995.
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 A par disso, foram realizados novos estudos, balizados nos dados inicialmente levantados nos Estudos id. 24429453, 24429453, 27966284, 27966514 e 27966658. Assim,
foi considerada a situação fática verificada nas ocupações por tipologia de condomínios, considerando-se, ainda, a proporcionalidade da área pública ocupada em relação
à área privada. Nesse sentido, baseado nos referidos estudos realizados, verificou-se a possibilidade de fixação de formula, a fim de permitir o cálculo do preço público
para o uso das áreas públicas de que trata o projeto de lei complementar, da seguinte forma:

Art. 22. A onerosidade da concessão de uso se dá pelo pagamento de preço público do valor correspondente à área pública objeto da concessão de uso, conforme tabela constante do Anexo II desta
Lei Complementar.
§1º O pagamento do preço público será realizado por meio da Outorga Onerosa de Concessão para Uso Exclusivo de Área Pública – OCEX, anualmente, sendo permitido o pagamento em parcelas
sucessivas e periódicas.
§2º O preço público será calculado pela fórmula: VO = (A x VP) x VD, em que:
I - VO é o valor a ser pago pela concessão de uso da área pública concedida;
II - A é a área pública concedida, expressa em metros quadrados;
III - VP é o valor do preço público em real estabelecido no Anexo II desta Lei Complementar; e
IV - VD é o índice de proporcionalidade da área pública ocupada em relação à área privada, obedecendo à seguinte correspondência:
a) caso a proporção de área pública ocupada seja de 0 a 20% da área privada, o VD será correspondente à 0,0;
b) caso a proporção de área pública ocupada seja de 20 a 40% da área privada, o VD será correspondente à 0,25;
c) caso a proporção de área pública ocupada seja de 40 a 60% da área privada, o VD será correspondente à 0,5;
d) caso a proporção de área pública ocupada seja de 60 a 80% da área privada, o VD será correspondente à 0,75;
e) caso a proporção de área pública ocupada seja de 80 a 100% da área privada, o VD será correspondente à 1;
§3º Os valores constantes no Anexo II desta Lei Complementar serão atualizados anualmente, nos termos da Lei Complementar Distrital nº 435, de 27 de dezembro de 2001, devidamente calculados
por ocasião da aprovação do projeto urbanístico de fechamento em uma das modalidades previstas nesta Lei Complementar.
§4º A aprovação do projeto urbanístico de fechamento em uma das modalidades previstas nesta Lei Complementar está condicionada ao pagamento do valor do preço público de que este artigo,
observado o seu regulamento.
§5º O preço público de que trata este artigo não se aplica à concessão de uso de áreas públicas inseridas em Reurb-S. §6º Os valores arrecadados em razão do pagamento do preço público de que
trata este artigo integrarão em 50% (cinquenta por cento) o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – Fundurb e em 50% (cinquenta por cento) o Fundo Distrital de Habitação de
Interesse Social – Fundhis.
§7º O inadimplemento pode acarretar inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.

 Com base na fórmula proposta, foram, ainda, realizados estudos e levantamentos, conforme Documentos id. 77986135, 77986209 e 77986444, efetivando, mais uma vez, o
levantamento da situação fática, bem como simulando a aplicação da referida fórmula.
 Ademais, em consonância com as normativas atualmente vigentes, notadamente o disposto no art. 12 do Decreto nº 17.079, de 1995, nos termos destacados pela Sudec, e,
ainda, no Decreto nº 39.690, de 28 de fevereiro de 2019, que regulamenta a Lei nº 448, de 19 de maio de 1993, que dispõe sobre a adoção de praças, jardins públicos e
balões rodoviários, verificou-se como possibilidade, a adoção de espaços públicos, como forma de pagamento da outorga de uso de área pública de que trata o projeto de
lei complementar, nos seguintes termos:

Art. 23. É admitida a adoção de espaços públicos, externos à poligonal de fechamento, nos termos da legislação específica de regência, como forma de pagamento da outorga de uso prevista no caput
do art. 22 se a entidade representativa realizar uma ou mais das seguintes ações:
§1º O valor do investimento a ser realizado pela entidade representativa na respectiva adoção de espaço público deve ser equivalente àquele que seria devido com base no cálculo constante no art.
22, §2º desta Lei Complementar.
§2º Nos casos previstos neste artigo, a aprovação do projeto urbanístico de fechamento fica condicionada à celebração de termo de cooperação para a adoção de espaços públicos, nos termos da
legislação específica de regência, com a respectiva validação do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal.
§3º O descumprimento de quaisquer das obrigações dispostas neste artigo assumidas pela entidade representativa incorrerá na obrigatoriedade do pagamento do preço público previsto no art. 22
desta Lei Complementar, devidamente atualizado a partir da data do descumprimento ou da assinatura do contrato de concessão de uso, caso nenhuma contrapartida tenha sido efetivada.

CONTINUA

 E
SC

LA
RE

C
IM

EN
TO

S

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29036171&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=326e302079abe3a4672da8e105d4a2242e3e1205a95cf30d88bd51fda5e866fa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29036171&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=326e302079abe3a4672da8e105d4a2242e3e1205a95cf30d88bd51fda5e866fa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33103468&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=c5e56f97b1109eaa808f805aec3fc67c43be2da3d042c4bb83fa7c85fd63adfa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33103714&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=f05923af0466b931e6a0d03c59b59e3cdb425ed224193da376ead7e14e26ddb1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33103874&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=84c2b72dc2af971458156f53b4bf23728cfa5501796d1f316eb726d39884a8a1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=88439222&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=136435afe048406dda26051fe1de4951fd257945bba13d3986264c5911a89f96
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=88439306&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=4fdd3d435f9a92f228fad7a470cca694f29dfd5c359c404d0e651578c5c387f6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=88439564&id_procedimento_atual=10007549&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020577&infra_hash=c5992fd3d87b4201d14a6ea3a7dc9ac4c9ce9df5a8ed9d07755b57efb6ce140a


PREÇO PÚBLICO

  Vê-se, assim, que em razão dos debates ocorridos na audiência pública e a realização de estudos posteriores quanto à forma de cobrança, cálculo e eventuais
abatimentos do valor do preço público, foram verificadas novas possibilidades para a onerosidade da concessão de uso de área pública, considerando-se a
proporcionalidade da área pública ocupada em relação à área privativa, bem como nos casos do uso da área pública ser revertido, ainda, em prol do interesse público, nos
casos de adoção de espaços públicos. 
 Ressalte-se, ainda, a obrigatoriedade, em qualquer das modalidades de fechamento, de manutenção, conservação e limpeza das áreas públicas existentes dentro do
fechamento, incluindo, no mínimo:
 I – o tratamento paisagístico da área pública externa, lindeira ao loteamento, de forma a amenizar os impactos decorrentes do fechamento do loteamento e de seus lotes;
 II – a preservação e manutenção do meio ambiente, da urbanização local e da infraestrutura instalada;
 III – a recuperação de quaisquer danos ocorridos na área objeto da outorga de uso; e
 IV – a responsabilidade pelo pagamento referente à iluminação e à limpeza da área, inclusive em relação à disposição dos resíduos sólidos.
A par das considerações realizadas, entende-se oportuna a manifestação da Sudec quanto à proposta apresentada, considerando a necessidade de avaliação, também,
dos aspectos urbanísticos e referentes ao desenvolvimento da cidade.
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