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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 
Federal - SEDUH 

, Ata da 77' Reunião Extraordinária da Comissão Permanente de 
Mouitoramento do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - 

t CPCOE, realizada em 5 de junho de 2019. 

ATA DA 773.  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE 
kiDEMONITORAWNTO DO CÓDIGO Dr OBRAS E EDIFICAÇÕES-DO 149 

DISTRITO FEDERAL - CPCOE 
150 

Às nove horas do dia cinco do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, no SCS, 

2 Quadra 06, Bloco A, Lotes-13/14, 2° Andar, Sala de Reuniões da Secretaria de Estado de 

Gestrgo_dTenittici  e Habil çãO SEDUH, foi.iniciada a Septuagésima Sétima_Reuniki 

'Extraordinária cla,»Comiààão. Permanente de Monitoramento do Código de Obras e 

pela ScciSnái lEdificações do Distilitd Federal, CPCOE pela Secretária Executiva da SEDUH, Senhora  

o com a pr6scii(Çiselle IMollii-Masegrewhas)1 contando com a presença dos membros representantes 
I 

;

Abertura dc8; tralseguir transcrita-4oOrdqm")dwdia: 1.1 Abertura dos trabalhos e verificação do quórum; 1

1

5

57

8 

 I:a.n7ar .:(31 yrelacionados ao final des )7É . itaiAta, para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a 

dação e Deltberat-ablfèntegiddxeiboffienadmilb. Apreciação e Deliberação: 2.1 Assunto: 1. Proposta de 159 

mi de ConsgaçãoaiteraOãoi-dgiLeisnPAiL381.201t84:- Alvará de Construção para Habitações Unifamiliares; 160 

vobraneas fie tá2ik MàuntocsApreciaçãotcquahto as cobranças de taxas referentes aos projetos de 

mies com 312crésuriodifilza4keseninaltexaçãedeláliea e aqueles com decréscimo de área, uma vez que a Lei 

de construflo °tatá: dareobraiwa-refeatentesaa,áreas de construção e o Decreto refere-se apenas as 162 

nedificflões laoínclaeféscirrio (Art. 139„dp Lei n° 6138/2018_ e_Art.,..,125.elo_Decr. 

15 39272/2018). Seguiu ao Item e Subitem 1. Ordem do dia: 1.1 Abertura dos trabalhos e 

16 verificação do quórum: Saudando a todos, a Secretária Executiva Giselle Moll iniciou a 

e seguiu-witeme-Subitem 2. Apreciação eDeliberação: 2.1 Assunto: -1. Proposta..-.:  

- 1g de-alteração-Ilia-Lern-ll 6-1-38/2018 - Alvará de Construção para Habitações Unifamiliares•  

- - ISA Secretária Executiva Giselle Moll afirmou que pretendem finalizar a discussão sobre a 

20 minuta do projeto de lei para o alvará de habitação unifamiliar, que visa sanar diversas 

---_-21- =irregularidades-:-.-R-elembrou que na reunião anterior houve dúvidas-com relação -aos 

22 projetos na área tombada, a RA I. Informou que houve um alinhamento e esclarecimentos 

-23 realizados no âmbito -da Secretaria;  e que avaliaram que não há nenhuma diferença, 

—24- prejuízo-ou-privilégio-com relação à área tombada. O Senhor Ricardo Augusto de 

25 - Noronha, Subsecretário da Central de Aprovação de P-rojetos - CAP/SEDUH, 

26 ccm-mlementou afirmando o entendimento de que não traria prejuízos e que não eram 

-27 necessárias-altera,ções-no-c-enário atualrou que-seria necessário um fito-diferenciado que- . 
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28 trouxesse algum beneficio ou restrição maior para a área. Externou que a única alteração 

oposta, quenaz afoiscióinõ relação itimolhenelatara da proposta, que traz a verificação de atendimento aos 

Executiva ensenvãrãsittrqsiürbanfstisosiaVISecketária Executiva Giselle Moll seguiu a apresentação de 

31 alterações das propostas na Lei 6.138, de 26 de abril de 2018, que fazem parte do Art. 30, 

32 do Art. 52 e do Art. 68. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, 

33_ apontou dúvida quanto ao prazo disposto no Art. 68. Sugeriu que seja estabelecido um 

34 prazo de trinta dias, prort6gado por mais trinta, a partir da aprovação do alvará. O Senhor 

c 35 Ricardo Augusto-de'Nolinnharespondeu que o prazo de trinta dias é um prazo plausível 

paratgiC-AR-ngirem,eirna dos processos. Afirmou que há a questão da responsabilidade 

paf mente. 37 doicauton-mcine)devlentinrir, principalmente, quanto ao parâmetro urbanístico. A 

pleinentou Secretária ExecutiüttiGiselle:Moll complementou que é desnecessário, no atual momento, 

a CAP, ada9onarainato trabálharealizatipéláléçuipe da CAP, adicionar mais um ônus. O Senhor Célio 

cordou cor4tli cridwenstaiMelisiJúnioribtsiBEIF, concordou com o entendimento de querer exigir um 

umprir os 41ratneorpprémisaoiannior dp.;Estada em cumprir os prazos, porém, discordou que possa 

Secretária Otecuárontéberi 'bold nina aptislaçãoitácita. A Secretária Executiva Giselle Moll complementou 

e babitaçi'43 undfuniandol.qüenad-discuaSão dtrata de habitação unifamiliar, responsabilização do 

promisso cimtcotiprobrintáriençuodirwasdeonon compromisso da central de aprovação de projetos com _ _ 

45 relação tanto ao alvará de construção em sete dias, como também na verificação de 

46 atendimento aos parâmetros urbanísticos em no máximo trinta dias, também de 

parâmetros urbanísticos ,simplificados e a acessibilidade, e que estão fazendo o 

-AR aperfeiçoamento dalegislação criando critérios e procedimentos objetivos que continuem 

- 45 mesmo após mudança de gestão. O Senhor Carlos Vitor, Assessor Especial da Assessoria 

50 Juridico—Legislativa — AJUSEDUH, dispôs que ao analisar o parâmetro legislativo de 

---si------ outras legislações de processo administrativo geral, nacional, o que é adotado para a 

-52-  4uestão de prazo é a legislaçãõ, que não faz o deferimento tácito, fazendo com que o 

53 interessado- tenha condições de questionar a reprovação via administrativa. O Senhor 

54 _ João_Gilberto de Carvalho Aceioly rebateu que tanto o proprietário como o autor estarão 

55 sendo punidos em um indeferimento que pode ser verificado corno correto, questionando 

56 que arcaria com um- possível prejuízo. O Senhor Carlos Vitor respondeu que o 

_5_7 procedimento adotado é ousado para qualquer tipo de pedido administrativo geral, por 
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58 se tratar de interesse público. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa, DF Legal, 

-39] enteia-mu: preo-cupação corn relãçâo a abrir para outros projetos, com o não cumprimento 

60 dosiprazás liará á Casa. O 'Senhor João Gilberto de Carvalho Aecioly afirmou não ter 
_ 

61 necessidade de ter a aprovação tácita, podendo ser feita a verificação do Habite-se, e a 

62 partir dos trinta dias; que haja alguma responsabilização ou corresponsabilização do 

4unto_con_o_propietário À Senhoraileliana _Maria Machado da Cocta,_D 

ï'c: 64» .,[Leggl; alertóu que se não houver segurança pode esperar a aprovação, que vai acontecer  

va de fa2;1165,-. LI [ no prazo [estipulado. Sendo:unia-tentativa de facilitar, uma vez que a unidade unifamiliar 5 diii 

ariana [x66alví unsirconstruçãormais simplesí A Secretária Executiva Giselle Moll afirmou que será t,[[1. alNPIEt 

ise dos par67aelnfeitclauna áuditoriá,Lbeip comoba análise dos parâmetros, dentro dos moldes que estão 7 celacio 

ou Se :laVerfi8alusencia(definidos erntodjunto, Questionou se haveria alguma proposta concreta de redação 8 seguir 

q. O Senho6goãoptirtálaa1tscéntar aortêxto-le:sãosljncluída. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 9 1.2 111 fi 

‘r,. ação par710 eassolicnou que fossejLeolonadade observação para caso exista situações judiciais de 10 alteraç: 

7as:;;Io do ntadmesponsabilázaçãtdionocontspánsabilização do Estado. A Senhora Simone Maria 11 2.2 

do apresentnas dkiedriros:CastaialityntouliuSstão sendo apresentadas duas propostas, uma que não cabe 12 modifi 

[T73LH nenhum tipo déiáançáid, migue tudo já está implícito no próprio código. O Senhor 13 trata d 

74 Ronildoonlylpiktiwneb.ezeuaREM)F,,áfirmoS. j.a_foiíliseu,tidu„..ç que 

75 entendem que o profissional que faz o projeto é tão competente como os demais que 

76 examinariam o projeto, e que não há necessidade de fazer tal procedimento. O Senhor 

Eduardo,Estrela, ADEMUDF, questionou se para- a- habitação -unifamiliar“----_ 

7-8 poderá4anibérd-optarpelo-fito padrãó das três etapas.•Ao que 6-Senhor-RicardoAuÉusto 
_ . . 

- 79= - de Noronha respondeu que será feito um Único rito. A Senhora Simone Maria Medeiros 

80_ -_Costa-questionou,quanto a colocar a verificação dos parâmetros urbanísticos, no artigo 

-81 68.--Inciso-  X--Irse-precisaria-serinserida a acessibilidade. 0-Senhor-Ricardo Augusto de 

82 . Noronha respondeu. que tem verificado, porque ao tratar de acessibilidade, é excluída a 

83 habitação-uni-familiar: Após-  discussão, o Senhor Célio da Costa Melis Júnior afirmou 

que-o-Estado-tem-que se comprometer a fazer o projeto-padrão-=das calçadas, e o 

-.85- proprietário-o. executa. A Senhora -Simone Maria Medeiros =Costa complementou 

-86- afirmando que só há cobrança quando existe o projeto urbanístico já registrado, afinnou 

-7--que-a-discussão é decidir -é -o -easo--de-colocar-a -acessibilidade c-se-os-parar' netres-de 

>e) 
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88 aprovação são da CAP, decidindo o que é pertinente constar na cobrança. A Secretária 

, 89, Exeailiiia;Giselle Moncátoira inclusão, pôr sugestão do DF Legal, no Art: 68, Inciso 

:90 IXF, a'exprèssão: e detaceaSibilidade. Inciso XI: verificação de atendimento aos parâmetros 

91 urbanísticos e de acessibilidade do projeto de habitação unifamiliaiH de uso eXclusiVo, 

92 trinta dias. O Senhor Giulliano Magalhães Penatti, Terracap, questionou em relação a 

93 essa questão da aprovação_ .simplificada, a emissão do alvará simplificado, se para  

94 residericiallunifainiliar seria :necessário apresentar o memorial descritivo. Ao que o 3d1 p1:5:0 

95 Senhor Ritardo AüguSto deNoronha respondeu negativamente. A Secretária Executiva 35 

96,,  mGiselle,Moll,•colocouem, tvotnão a minuta de projeto de lei que dispõe sobre a alteração 

97 leitla Lei In 6,138oc162201:8çrqudetrata do rito simplificado de aprovação de projeto de 37 de au 

98 habitaçãoiunifamiliaiuSéndocdeclarado aprovado o Projeto de Lei, por unanimidade dos 38 Seeret 

éncia I): 99 ni-presentesinhatfonnou'quçãapos oa audiência pública irão encaminhar a aprovação e o 39 com o 

a. A Sec 100 il-enca1ainhainent6 á Câmarwlegislativa. A Secretária Executiva Giselle Moll passou ao 40 da Co 

floã.sceV.101 Subitern.:2.2 Assunto,: 1Apiteiação quanto as cobranças de taxas referentes aos projetos de 41 compr 

jueles o 102 modifiizaàãmsenralteração' deLkita e aqueles com decréscimo de área, uma vez que a Lei 42 aeont 

de cor 103 trata' clmoobrariça-referentes assáreas de construção e o Decreto refere-se apenas as 43 ali= 

9 la Lc: 104 modifieaeões C-andactiscirrio (Art. 139 da Lei n° 6138/2018 e Art. 175 do Decreto n° 44 proi)r _  

105 39272/2018): O Senhor Ricardo Augusto de Noronha procedeu à introdução do assunto. 

106 Resumiu, colocando em discussão quanto às tipologias de projeto sem modificação e com 

,n_deeréscirno  se_realmente a intenção do código foi de não haver a cobrança ou se seria 

aQ8 --  _alma falha demma falta.de regulamentação para os dois-tipos. O Senhor Carlos Eduardo 

109 - - Estrela-destacou quanto a taxa não ser justa, unia vez que ao habilitar o projeto, houve o 

110 pagamento pela análise, e a habilitação do projeto tem o alvará de construção, que contará 

111 com-a--modificação para Habite-se. Sugeriu:-que seja dispensado quando-não houver - - 

112 acreicitito de área. O Senhor Andá Valos° Ramos,-  CAU/DF,_ questionou sé -ao 

-113 .......receberem.um  projeto que está indicando modificação sem a alteração da área, como é a 

114_ __Ándicação_no _projeto. O_Senhor Carlos Eduardo Estrela respondeu negativamente, que 

115-  é utilizada a forma de legenda clássica dc construir e demolir, e se não houver mudança 

116 de . estrutura, é dispensado de análise, só sendo feito depósito, que é feito pelo 

 _117 cenciamentornão passando pela análise daCAPJ Senhor_Carlos_Eduardo_ Estrela 
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118 complementou quanto à taxa de análise, sugerindo que seja previsto um teto. A Secretária 

119 ExecutivtoGiáene Moll infonnbu sobre a aprovação de projeto no Adote Uma Praça de 

120 um estacionameartopealóqueurna empresa vai adotar uma área e trará um projeto para ser 

121 aprovado, porém, se trata de um estacionamento, com o questionamento de que taxa será 

122 paga na aprovação de projeto, que não pode ser relativa à área total de estacionamento, 

-123, po que.não_se.trata_dearma_edificação, devendo ter apenas esta taxa fixa. O Senhor Célio 

124 da Costa Melià,  Júnior expiàsi que há várias formas de fazer este cálculo, e que a norma 

125 de incorporaóãajá,estipula osipercentuais relacionados ao custo da obra quando se trata 

si n 1(1,2 ri 126 , de uma áreartécnioa-,, insistindo na necessidade de definição de um teto. O Senhor Ricardo 

Je 127 Augusto •dniNpronha 'proptWa elaboração de um texto para alteração do Art. 175, 

.( o ;USA alinhada-com:o-Art. 139 da Leiptratando todos os casos existentes em discussão, para que 

reuniãont24; a 1 ejà trazidó Tiara apreciação daihróxima reunião no dia 12. A Secretária Executiva Giselle 

mais A Seraa: ffloll alnitnaipalayrasparalóssüntos gerais. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa 

ai c,  ii.nâmba sugdriu trazeripata Uma próxima reunião um encaminhamento com relação às auditorias. 

11  sobe! to ili32 Ai Secretária Executivas Giselie Moll solicitou que seja enviado oficialmente uma 

133 solicitação,tom q.entendlinente-de se tratar de um procedimento simples que irão discutir 

aillif Leni) er, a:aaecintaria—para mue_ pctssam_fazer o _alinhamento e_ „criar uma 

135 instrução non-nativa. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly apontou em relação 

136 ao Art. 24, que foi colocado na primeira apresentação do IESB, um entendimento por 

daSecretaria, e que-fizeram uma série de considerações, questionando como se deu 

-------438 desfecho-das observaçoes sobre-o entendimento do Art. 24,-0-Senhor Ricardo Augusto • - 

139 de Noronha respondeu que foi levado para a discussão, e que devem finalizar o que diz 

140 respeito às áreas comuns para tentar dar um entendimento em definitivo. O Senhor 

.- 141 Giulliana Magalhães Penatti questionou se houve algum avanço quanto a discussão dos 

142 artigos 151, 152 e _153. O Senhor Ricardo Augusto de Noronha respondeu 

143 positivamente, e que estão finalizando a regulamentação do Art. 153, uma vez que os 

444- artigos-151 -e ó--152- estavam- em fase de-finalização, acrescentou que será enviado ao 

- 145 -secretário para-dar o fechamento no assunto_ O Senhor João Eduardo Marfins Dantas 

146 afirmou quanto ao -grupo de trabalho ao qual coordena, que estavam aguardando um 

147 posiebenemento-da cliecussão-ce -a-SUGE-ST, para a-elaboração-de decumentos-téen-ios  
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148 o que ocorreu na semana anterior, com a definição de que fosse continuada a proposta, e 

.!149 que vão finalizara partir'dos:direcionamentos que obtiverem, convocando reunião com 89 

po de trahl150 na os cónselheirome représentantpsylo grupo de trabalho na próxima semana, e informou que 

151 tão logo terão- -o documento pré-estabelecido e validado pelo Subsecretário e pelo 

152 Secretário. O Senhor Célio da Costa Melis Júnior solicitou um cronogyama das 

153 reuniões. A Spgétária Executiva Giselle Moll desculpou-se pela questão de falta de prazo  

154 para que os conselheiros' fossem avisados quanto às reuniões. Informou que as reuniões 

155 do Plano Distrital.'de Habitação de Interesse Social — PLANDHIS, também têm um 

156 .cronograma,prérdefinido,- ique.,consta no site da Secretaria, e solicitou o envio ao 

157 trt cuiselheirdi2:MaltávendCinais assuntos a serem tratados, a Septuagésima Sétima 

158 cie R‘dimião.-Extraordináfi'à) danChtnissão Permanente de Monitoramento do Código de 

159 Edificaçãeáido Distrást&Eddiralle CPCOE, foi encenada pela Secretária Executiva Giselle 

162 

97 da Lei 

93 lial.-} 7.L1 
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