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ATA DA 15"REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
MONITORAMENTO DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL CPCOE
1

Às nove horas do vigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na

2

Sala de Reuniões do Segundo Andar do Edifício Sede da Secretaria de Estado de Gestão do

3

Território e Habitação - Segeth, foi aberta a Décima Quinta Reunião Extraordinária

4

Comissão Permanente de Monitoramento

5

CPCOE, pelo Secretário

6

Coordenador

7

Público. com direito a voz e voto, e da Sociedade Civil com direito somente a voz,

8

relacionados ao final desta Ata, para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir

9

transcrita: I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2 Informes do Coordenador;

da

do Código de Edificações do Distrito Federal -

Adjunto de Estado da Segeth, Luiz Otavio Alves Rodrigues,

substituto, contando com a presença dos membros representantes

do Poder

1.3.

10

Verificação do quorum; 1.4. Discussão e votação da Ata da 12" Reunião Extraordinária.

11

realizada em 07/08/2015;

12

Edificações - COE (com participação da Diretoria de Preservação); 2. Assuntos Gerais. 3.

13

Encerramento. Item 1. Ordem do Dia: Subi tem 1.1 Abertura dos trabalhos: O Coordenador

14

substituto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, saudou a todos os Membros e passou ao subi tem

15

1.3. Verificacão do quorum. onde verificou a existência de quórum. Seguiu para o subitem

16

1.2" Informes do Coordenador:

17

Secretário Thiago Teixeira de Andrade não coordenaria

18

compromisso. Informou ainda que no dia vinte e quatro de agosto de 2015 seria realizada na

19

Sala de Reuniões da Segeth, às quatorze horas, uma apresentação acerca da metodologia de

20

monitoramento e avaliação da qualidade da habitação de interesse social. Convidou todos a

21

participarem.

22

Reunião Extraordinária,

23

'pro'oo'

24

Mi"," do Códlgo '"

25

1.5. Continuação

- Discussão sobre a Minuta do Código de

O Coordenador

substituto da Comissão informou que o
a reunião. em função de outro

Em seguida, passou-se ao subitem 1.4. Discussão e votacão da Ata da 12'

~m "",',,,.

\t

realizada em 07/0812015: A Ata da 12' Reunião Extraordinária foi

P",oo-~ I""

o ~bl"m L'. C"",,,,,,

F~ifi",,,,,- COE (com 1"";01''''0 d,

- Di~o"ão <obre

Dire<mi,d, P"'=,,'o
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26

senhor Francisco Leitão, especialista na questão, apesar de haver a indicação de discussão

27

sobre acessibilidade,

28

informou que houve a determinação do Governador Rodrigo Rollemberg para celeridade

29

quanto ao fechamento da Minuta do Código para próxima sexta-feira. Em função disso, foi

30

acertado que seriam realizadas uma reunião na próxima terça-feira na tentativa de finalizar

31

vários pontos que ainda estão pendentes e outra no dia 31 de agosto, que assim fechariam a

32

Minuta até o fim de agosto, ao invés de sexta-feira, dia 28 de agosto. Ficou acordado ainda

33

que durante os 30 dias de consulta poderão continuar com as reuniões para aperfeiçoamento.

34

A Minuta como consta deverá ser enviada a todos os membros para fazerem uma revisão

35

geral até a próxima Sessão para que possam avaliar como farão. Foi registrada a presença da

36

Dra. Vera Morelli. Passou-se a análise da Seção sobre bens tombados: Houve um debate geral

37

sobre como seriam tratados os processos desta área e o entendimento foi que os processos

38

sobre bens tombados seriam analisados tal como os processos referentes à saúde e educação.

39

Neste momento foi percebido que havia um equívoco na forma como constava a análise dos

40

processos referentes à saúde e educação, onde estava estabelecido que os Órgãos de saúde e

41

educação analisariam os processos referentes a área antes dos estudos prévios. Seguiu-se o

42

debate sobre a questão e foi consenso para mudança do ~3° do ar!. 25 da Seção 11,Da Análise

43

e Aprovação de Projeto Arquitetônico: "Os projetos arquitetônicos, públicos e privados, de

44

estabelecimentos de educação, saúde e segurança devem ser previamente aprovados no órgão

45

gestor do planejamento urbano e territorial do Distrito Federal para posterior aprovação no

46

respectivo órgão". Retornou-se aos bens tombados e foi concílio a criação da Subseção, que

47

ficou assim apresentada: Subseção IV, Da Análise e Aprovação de Projeto Arquitetônico em

48

Bens Tombados. "Art. 39. Toda intervenção em edificação protegida pelo instrumento do

49

tombamento está sujeita às normas estabelecidas pelo órgão distrital ou federal responsável

50

pelo tombamento

51

sujeitos aos procedimentos

52

tombados devem ser previamente

53

territorial

54

tombamento.

que ficou para reunião da próxima quarta-feira.

do bem. Art. 40. Os projetos arquitetônicos

do Distrito

O Coordenador

em bens tombados estão

previstos no art. 25. ~1o Os projetos arquitetônicos

Federal

analisados no órgão gestor do planejamento
para

~2° Após aprovação

posterior

aprovação

pelo órgão _responsável

no órgão

em bens ,
urbano e

responsável

pelo tombamento

pelo

o projeto ~
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55

aprovado deve ser submetido à apreciação do CONPLAN".

56

fiscalização em bens tombados e como se daria a auditoria. Foi consenso que a auditoria

57

continuaria da forma como está para toda e qualquer obra e no caso de bens tombados seria

58

dos aspectos analisados, conforme a documentação, inclusive, o descriti vo confeccionado no

59

órgão tombado. Ainda deve voltar para análise dos membros a colocação em disposições

60

transitórias que a Segeth mantenha a lista dos bens tombados disponível.

61

Capítulo V "Do patrimônio histórico, artístico e cultural": O nome do capítulo, bem como

62

onde deverá

63

Urbanístico de Brasília". Pontos discutidos: 1. Entendimento e hierarquização das Leis que

64

definem o conjunto urbanístico de Brasília para compreensão de como abordar no Código; 2.

65

Cuidado

66

enquanto processo, bem como "aprovação",

67

licença; 3. Que uso e ocupação do solo é privativo do Município, no caso, do Distrito Federal,

68

mas que dada a exceção do tombamento do Plano Piloto os critérios são mais específicos para

69

garantia dos valores que levaram o Plano Piloto a ser um patrimônio cultural da humanidade.

70

Diante disso, foi consenso que poderiam definir, em regulamentação, quando o Instituto do

71

Patrimônio

72

Discussão sobre o que vai compreender a área do Eixo Monumental e se seria necessário

73

incluir algum outro elemento e como seria o critério para não haver dúvidas em relação à

74

abrangência da análise. A proposta foi que a Sra. Lídia e o Sr. Francisco Leitão fizessem uma

75

proposta de redação para o tema e apresentação na próxima Sessão; 5. Questionamento

76

motivo de constar especificamente

77

importância

78

extensão sobre os pilotis para outras áreas de Brasília para colocação no PPCub, deixando no

79

Código apenas para as super quadras. Foi constatado ainda, que a Lei que trata dos pilotis e

80

cobertura

/81

ficar situado,

ainda deve ser analisado.

com a caracterização

Foi questionado como ficará a

"Das Edificações

dos termos no glossário:

Passou-se ao

no Conjunto

definir bem "licenciamento",

no sentido de que aprovação não significa

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN seria acionado especificamente;

sobre pilotis no Código. Esclarecimento

do tema para arquitetura.

não faz menção

à proibição

Aventou-se

ainda possibilidade

de cercamento,

reforçando

4.

do

que é pela

de estudarem

a necessidade

a

de

manutenção do artigo que trata do tema no Código. Houve a preocupação de colocação nas

82

disposições transitórias do Código que a extensão para demais áreas de Brasília deveria

83

aguardar até que o PPCub regre o assun~~. F~i esclarecido que as n,ormas urba~ísticas do ~

li'
J~
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84

Sudoeste e Noroeste, em vigor, vedam o cercamento dos pilotis. Levantada a possibilidade de

85

colocação sobre altura máxima permitida nas edificações na área do Conjunto Urbanístico de

86

Brasília - CUB no COE, foi esclarecido que isso não é matéria do Código e sim do PPCub,

87

por se tratar de parâmetros urbanísticos. Ainda, foi explicado que aspectos que constam

88

apenas

89

competência do Código, deverá constar das disposições transitórias até que o instrumento

90

competente seja implementado, momento em que o que consta das disposições transitórias

91

deixará de vigorar. Constatado que o caso sobre altura máxima de construção na área do CUB

92

consta apenas no Código, averiguou-se a necessidade de colocação do tema nas disposições

93

transitórias, conforme explicitado. Assim, foi solicitado que o Sr. Francisco Leitão e a Sra.

94

Lídia avaliem, das dúvidas e contribuições trazidas por eles, quais se encaixariam

95

condições de irem para as disposições transitórias e tragam propostas na próxima Sessão.

96

Após debate foi consenso

97

tombamento

98

construído em decorrência do projeto do plano piloto de Brasília, vencedor do concurso

99

nacional para a nova capital do Brasil, de autoria do arquiteto Lucio Costa, cujo perímetro é

100

delimitado pela legislação específica de tombamento. Art. 64. Os projetos arquitetônicos de

101

obras e edi ficações localizadas na área do Conjunto Urbanístico de Brasília, referido no artigo

102

anterior desta Lei, são licenciados pela unidade competente do órgão gestor do planejamento

103

urbano e territorial do Distrito Federal. Parágrafo

104

edificações, bem como serviços em áreas públicas, localizadas na área mencionada no caput,

105

respeitará as determinações e critérios de preservação estabelecidos em legislação específica

106

de tombamento,

107

(anterior

108

monumentos localizados no Eixo Monumental, desde a Praça dos Três Poderes até a Praça do

109

Buriti, integram a Zona Cívico-Administrativa

110

setores, parques, :ra~a~, jardins e ~di.fícios, ao qual foi atribuí.dO um ca~áter monumental, e~ ~

111

sua solução arqultetomca e urbamsttca, abrangendo os seguintes lOCaiS: I - Setor PalaclO

112

Presidencial - SPP; II - Área Verde de Proteção e Reserva - AVPR; III - Praça dos Três

no Código

e em mais nenhum

instrumento

para os seguintes

competente,

mesmo

não sendo

textos: Art. 63. A área abrangida

nessas

pelo

do Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB compreende o conjunto urbano

único. O licenciamento

de obras e

além do disposto na legislação de uso e ocupação do solo e nesta Lei.

Art. 57-C do Decreto, com redação

reformulada).

Art. 65: Os edifícios

do CUB, que compreende

e

o conjunto de

'\
'
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113

Poderes - PTP; IV - Esplanada dos Ministérios - EMI; V - Setor Cultural Norte e Sul -

114

SCTN e SCTS; VI - Plataforma da Rodoviária - PFR; VII - Esplanada da Torre - ETO; VIII

115

- Setor de Divulgação Cultural - SDC; IX - Praça Municipal - PMU; X - Eixo Monumental

116

- EMO. Art. 66. O perímetro dos pilotis de habitações coletivas em projeções localizadas nas

117

áreas indicadas na legislação de tombamento não poderá ser cercado. sal vo nos trechos que

118

apresentem situações de risco aos transeuntes. onde será permitido o emprego de jardineiras

119

ou elementos de proteção. desde que apresentem permeabilidade ou transparência visual, com

120

altura máxima de um metro e vinte centímetros. (anterior Ar!. 64 da Lei n° 2.105/98. com

121

redação reformulada). Textos que ainda deve ser analisado; ~ 1° Os projetos de arquitetura.

122

tanto os de obra inicial. quanto os de reforma dos edifícios que integram a Zona Cívico -

123

Administrativa

124

tombados isoladamente serão apreciados previamente pelos órgãos de proteção ao patrimônio

125

histórico e artístico nacional e do Distrito Federal e pelo Conselho de Planejamento Territorial

126

e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, antes da sua análise. aprovação e licenciamento

127

pela unidade competente do órgão de gestão e planejamento territorial e urbano do Distrito

128

Federal. (Anterior Art. 63 e respectivo parágrafo único da Lei nO 2.105/98. com redação

129

reformulada)

130

urbano do Distrito Federal deverá proceder, previamente ao envio ao CONPLAN, à avaliação

131

preliminar do projeto arquitetônico, no que se refere às questões de dimensionamentos

132

acessibilidade e segurança. estabelecidas neste Código. O Coordenador Adjunto reforçou a

133

realização das quatro reuniões para fechamento do Código, colocando que na próxima reunião

134

finalizará sobre os bens tombados e na seguinte sobre a acessibilidade, que será trazida pela

135

AGEFIS.

136

licenciamento para habitações unifamiliares até 200 metros não faz sentido no entendimento

137

da AGEFIS, e por isso não apresentariam nenhuma proposta. Concluiu-se que este ponto já

138

foi vencido. Item 2. Assuntos Gerais; Sem pleito. Item 3. Encerramento; Por não haver tempo

139

hábil, a Décima Quinta Reunião Extraordinária da CPCOE foi encerrada pelo Coordenador

140

Adjunto, Luiz Otavio Rodrigues.

tratada no caput. assim como os de reforma dos edifícios e monumentos

~2° A unidade competente do órgão de gestão e planejamento

A Sra. Gisele Mancini

informou

que a questão

territorial e

sobre a simplificação

"

e de

do
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