GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal

COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
DO DISTRITO FEDERAL— CPCOE
DECISÃO N2 02/2019
Assunto: Esclarecimento sobre vagas destinadas às pessoas com deficiência: As vagas
destinadas às pessoas com deficiência não podem ser vinculadas a unidades imobiliárias.
Relatora: Maira Santana - CAP/SEDUH
A Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e Edificações do Distrito
Federal no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n° 39.272, de 02 de agosto de 2018 que
Regulamenta a Lei Distrital n° 6.138, de 26 de abril de 2018, bem como o disposto no Decreto n°
39.393, de 19 de outubro de 2018 que aprova o Regimento Interno da Comissão Permanente de
Monitoramento do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - CPCOE e dá outras
providências, em sua 38a Reunião Ordinária realizada em 13 de março de 2019, DECIDE
ESCLARECER:
Que o quantitativo de vagas de estacionamento reservadas às pessoas com deficiência,
conforme Tabela V, do Anexo V, do Decreto n2 39.272/2018, está contido na quantidade total de
vagas de veículos apresentadas em projeto;
Que em projetos arquitetõnicos que contemplem o uso residencial multifamiliar (habitação
coletiva), conste no Alvará de Construção nota informando quanto à obrigatoriedade que estas
vagas sejam destinadas ao uso comum do empreendimento, vedada a sua vinculação a unidades
imobiliárias autônomas, nos termos do art. 82 do Decreto Federal riQ 9.451 de 26 de julho de 2018.
Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado.
DECISÃO N2 03/2019
Assunto:
Relator:

Aprovação de Modelo de Memorial Descritivo
João Eduardo Martins Dantas — CAP/SEDUH

A Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e Edificações do Distrito
Federal no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n° 39.272, de 02 de agosto de 2018 que
Regulamenta a Lei Distrital n° 6.138, de 26 de abril de 2018, bem como o disposto no Decreto n°
39.393, de 19 de outubro de 2018 que aprova o Regimento Interno da Comissão Permanente de
Monitoramento do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - CPCOE e dá outras
providências, em sua 38° Reunião Ordinária realizada em 13 de março de 2019, DECIDE:
APROVAR Modelo de Memorial Descritivo conforme modelo anexo.
Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado.
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Suplente: CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMÃO
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Suplente: CLÁUDIO PONTES JUNQUEIRA
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Suplente: ANDRÉ VELLOSO RAMOS
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4 REPRESENTANTES DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO

14

TO F

ERAL
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INSTRUÇOES GERAIS
A viabilidade legal objetiva verificar a possibilidade de habilitação do projeto arquitetônico segundo características gerais, conforme
informações discriminadas neste Memorial Descritivo.
Caso as informações constantes deste Memorial Descritivo não atendam aos parâmetros urbanísticos vigentes, o pleito será indeferido, não
cabendo restituição dos valores referentes ás taxas aplicáveis ao requerente.
Assinale todos os Itens deste documento com "X", quando aplicável ou "-", quando não aplicável â proposta arquitetõnica. Nos campos
destinados ao preenchimento de texto, preencha "NÃO SE APLICA" ou "NIK, quando não aplicável á proposta arquitetõnica.
Sempre que houver alteração do uso ou da atividade constante no Memorial Descritivo, caberá ao requerente proceder com nova viabilidade
legal, que implicara em novo pagamento de taxa respectiva.
A retificação do Memorial Descritivo será aplicável quando antes do inicio da etapa de estudo prévio, podendo ser solicitado uma única vez, e
implicará nova análise integral dos parâmetros indicados.
É obrigatório apresentar juntamente com este Memorial Descritivo o croqui de locação contendo a indicação dos acessos de pedestres e de
veículos. O documento não será objeto de analise pelo setor de arquitetura, sendo obrigatório apenas para subsídio da definição da cota de soleira
para o empreendimento, sendo encaminhado ao departamento responsável pelo levantamento topográfico após a emissão do Atestado de
Viabilidade Legal.
Caso seu projeto contemple demais informações não elencadas nos campos indicados, utilize o campo "DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO", de livre
preenchimento, objetivando complementação dos dados Inerentes ao pleito.
Alterações nos campos destinados ao preenchimento especifico, mudança na nomenclatura e ordenamento de itens estabelecidos e quaisquer
modificações no conteúdo deste Memorial Descritivo implicarão no Indeferimento sumário do mesmo.
Este documento consubstancia-se no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, Lei n.°6.138/2018 e Decreto n.°39.272/2018.

Assinale a declaração de óktcia quanto ás instrução

ais para prosseguimento da verificação do pleito.

MEMORIAL DESCRITIVO PARA HABILITAÇÃO DE PROJETO
1.

IDENTIFICAÇÃO DA ETAPA

e

Objetiva verificar a possibilidade de habilitação do projeto arquitetõnico Segundo caractedsbcas gerais.
Aplicável para obras com até 2.000 metros quadrados de área de construção, excetuado para imóveis tombados, imóveis em área rural e habitações urrfamiliares. Contempla verificação
simultânea das etapas de Viabilidade Legal, Estudo Prévio e AllállSO Complementar, quando aplicável
*— Aplicável quando antes do inicio da etapa de estudo prévio, podendo ser Solicitado uma Mica vez. A retificação do =modal implica nova análise integral dos parâmetros indicados

2.

e

INFORMAÇÕES GERAIS

ILB=X=11~11
2.E,1 CórtselhOds.Classo

Autoria do Stiornorlat

Preencher na ordem: SETOR, QUADRA, CONJUNTO / BLOCO / LOTE, CIDADE — DF.
Código alfanumérico para cada lote / projeção registrado (a) no DF. Localizado na seleção 'camada", 'projeto urbanista)" e "lotes registrados', no sitio eletninioa
" Conforme Tabela de Classificação de Usos e Atividades Urbanas e Miais do Dstrito Federal — CNAE - Decreto n° 31966/2017, de 20/01/2017.

.geopartal.segeth.dtgov.br

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO E HISTÓRICO

3.

•
Aplicável quando a olxa não POSSUi certificação de conclusão

ffi

ffi
O autor do projeto de arquitetura deverá consultar previamente o histórico de regularização e licenciamento do empreendimento para proceder ao pleito de modificação.

n Autor rin imitiam deve imitar na Mana de viabilidade legal a condição de bem tombado.

4.

DADOS DO LOTEI PROJEÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS

o do Lote "
4.4 Cate • Mungi
4.3 Norma de Uso e Ocupação que rege o lote / proje ão
contorm sede ao projeto urbanislico especifico.
Planta contendo os limites registrados e entorne .fled.ato
— conforme categorização em instrumento urbanístico especifico de uso e ocupação do solo. Quando não categorizado no instrumento urbanisfico, indicar o USO penando.
•

Agrupamento ou remembramento de lotes ou projeções contlguas para a constituição de um único lote ou projeção_ Para estes casos, os dados apresentados leste Memorial Descritivo deve
corresponder ao lote ou projeção resultante. seguindo a legislação especifica.
Subdivisão de lote oriundo de parcelamento matriculado no Cartório de Registro de Imóveis, cie não implique abertura de novas vias.

Indicar instnJmento legal (norma urbartistica especifica, lei complementar, decreto elou anilares) que consubstancia o pleito pare utilização de área pública.
Indicar modalidade de utilização tais como mobiliário urbano, elementos de proteção, varandas, garagem em subsolo. Central de GLP erou similares, desde que previstas no instruneMo legal.

5.

DETALHAMENTO DOS PARÂMETROS URBANISMOS APLICÁVEIS

•

Lei Complementar n°948. de 16 de janeiro de 2019
"Para casos em que a LUOS apresente indicação de não aplicabilidade ao lote ou projeção objeto da análise.

* ooss, b dade de coçac no deora meeiro: de 2 erros e c oco- da [doa de pub' c.,;..30 da
LC n° 948/2019. Para os casos em que o ',menet:ano ou fiai& do direito de constair Mo manifeste a opção
de-, do ar ifl estabelecao ou, para casos em que faça opção integral pelos parâmetro& e coeficientes dispostos na LC n° 998/2019 , indicar "NÃO".
campos com informações respectivas aos parâmetros e coeficentes adotados no projeto com base na legislação vigente ate a data de publicação da LC n° 941392019.
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o
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' Ou !adiçar c vedor cardespondeede gordo

estabeledo no nonitivo urbanistr reepectrvoi

510 Taxa de Ocupaçao de Subsolo

irr

1

5.11 Coeficiente de Aproveitamento básico lindico pela área o0 lote os-oIro a dres
de construção per.mairla - preenche- com "NÃO SE ArtreA ou indicar D valor correspondente ais E A BáStO rIr
¡ essabelecido fio nomm
502 Coeficiente de aproveitamento máximo básico 1. :m

'fis

13 Coeficiente de Aproveitamento" ou Taxa máxima de Construção iAlilloã.0i
tico E-, cere.r.
^atfitana-al mcgifarreliar :co-e-fivo) para .e.oerceaclinder s regidos ;dr Porra 0r0ane1i4 qLde ord
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. CoeãoPeo.
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Numero Máximo de Pavimentos . 6,

-

5.15 Altura da Edificação tpoee000ier SEMI NAE SE AP,. CA ou ^^-d Zar
detoronagag de panr,-e
ESES2 urberisin, respectiva ercluldas Caixa 11 água Casa de Mao..inas do elevador e outras filstalaçtes lácitote
er"s1 das'

O 'O Altura total da edificação / Cota de C Orna reellf0 (preencher com %AO SE APLICA ou ind
.r
rt
ncluidas Caixa frágua. Casa de Máquinas d(
5.17 Altura de Caixa D'água, Casa de Máquinas do elevadore outras instala0oes técnicas
permitidas a partir da laje de piso da cobertura
5 18 Área minima de construçao
5i,Y ...o r
6.19 Coeficiente ou Taxa de Ocupação de cobertura
sio Coeficiente ou Taxa de Ocupação de pilotis
6.21 Número máximo de unidades imobiliárias isfieencrier com 'NÃO SE AJ
:incitado no normativo LabanEsuÃo respectivo)
5.22

Cota de Soleira definida em projeto urbanístico

dãoa -o - o‘or -a-:: a

st Marquise em área pública (weencher com fig.() SE APLC.A" ou (rd-car nos sons 55 o 5
exi{fida O adotada no pmreto de arquEtetra em meros oenctida cy- exigida ^a legislação de LSC e ocuoaçao
regCOO-vã)
5.24

Galeria em área publica o--. fi^.,

N.-

10 Co

orrr

-a los 'e e' ,

ae

: 5.2S Outro (S) lin-doar as '.abelas, aiexes Ou culndunstmnentes legas onde estão regstrades demais dados
reteremos ao Iole I pn%-errão'

Les Discriminar e justificar dast:Inação das áreas técnicas * do projeto (para ofego de Mago da
área compilável n com educação do desconto de até 6% sobre o valor resultante após a dedução *as Incisos i IV e Me a tX
do art. 102 da Lei n°6.138/2018)
'São consideradas áreas técnicas aquelas indispensáveis e necessanas ao correto funcionamento e operação da atividade da ed ficaçao.
A área computava' é calculada a partir da subtração do valor correspondente ao total das áreas dedutivas da área total de construção e deve ter valor igual ou inferia* ao permitido pelo
Coefioente de Aprovetamento ou pela taxa máxima de construção. Não aplicável ao uso residencial / habitadonal multdamiliar (coletiva), para empreendimentos regidos por norma urbanistica
que apresente Coeficiente de Aproveitamento determinado por pavimento.

•
1 5.29 1 Pararne:ro Is) urearastice (s)

compensado (s)

5.29.2 Termo de Admissibilidade

5.29.3 M" do Alvará de Constmção (decorrente do TAl

de Regularização -TAR

.9 N" do Certificado de Conclua° (decorrente do TAR

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

63 Subtotal m'
oamodc .ade ou sefifi,nascoi
ltis e etre imsai ou peia cieg
ESSI,OPE% ". E C2 pos não aplicáveis preencher com "."
enumerar e inserir a quantidade de pas mentos coma respectiva discriminação de uso/atividade deforma livre, a pare

da tipolocja de projeto arquitetarem submetido à a alise.
— Preencher com a metragem respectiva quando se tratar de projeto de modificação, a partir de uma edificação mediarizada
"" A área toa,' de construção abrange o sentada° de todas as áreas

licendada, conforme Itens 3,4 a 3.7 deste formulário.

cobertas comidas pelo perímetro externo de cada pavimento

CALCULO DOS AFASTAMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS
7.
7,2 NÃO
7.3 SIM r I
~atamento minime obrigatório 1

7.3.1 Definido por

rena

I

7.3.1.1 Demonstrativo de calculo guando o afastamento é definido por fórm
Waren:riram

7
- Afastamento para vis:
7.3.1.2 Afastamento ~ano
para logradouros públicos

- Ata

mento para via:

Para os casos em que o projeto arquitetõnico apresente Nturas distintas, realizar cálculos e repre
preencher com

graficamente todos os afastamentos da edificação. Nos campos não ap içáveis,

7.3.1.3 Afastamento itt
lite vãos de verdlisç ao
'para lotes vizinhos

Afastamento apresentado em projeto por pavimento (
7.3.1.4 Afastamento mtnlmo
entre *Mações dentro do
mesmo lote

t.i,flnctusão da

reprSentatsô gráfica dos afastamentos obrigatórios quando definidos por fórm

'i3ïí.Demonstrativo de afastamento mínimo quando definido em norma urbanística *
EXIGIDO EM
NORMA

DIVISA

PROPOSTO EM
PROJETO

DI VISA

i.s.z.a Frontal

73.2,5 Fundos

7.3.2.3 Lateral Direita

7,3,2 6 Lateral Esquerda

EXIGIDO EM

PROPOSTO EM

NORMA

PROJETO

i 7.3.2.7 Outro (

OS
Quando defiNdo afastamento fixo para as divises, sem distinção de pavimentos. Usualmente aplicável em Lotes. Nos campos não aplicáveis, preencher com
que ascrinfinados em norma especifica, ou preencher com 'NÃO SE APLICA"
Aplicável em casos que determinam afastamentos mlnimos em galerias, pilotis, coberturas e similares, desde
Usualmente aplicável em Projeções.

8.

OUTORGAS ONEROSAS

ME

Informar acréscimo de área estimado, a partirdes condicionantes urtienisficas aplicáveis para determinação do potenaal consimhvo básico e ~amo, considerando a área de construção

estimam

do projeto de arquitetura pleiteado, ou preencher com "NÃO SE APLICA'.
** Informar previsão em normativo urbanIstico próprio ou legislação complementar que possibilite a alteração de uso, CU preencher com "NÃO SE APLICA'.

•

TAXA DE PERMEABILIDADE / ÁREA VERDE EXIGIDA EM NORMA

9.

Indicar caso o normativo urbanistico determine outras modalidades, ou preencher com 'NÁO SE APLICA'.

Aplicável para as casos em que o projeto promova o atendimento paraal das taxas anginas de permeabilidade com ouso de sistema de infilhaçâo ertolasi de Aguas pluviais, conforme
disposições espedficas contempladas peia Lei Complementar n°929, de 28 de julho de 201 .
10.

OUTROS ESTUDOS

Lei n°5.022, de 4 de fevereiro de 2013 e Decreto me 37.706. desde agosto de 2014.

Lei n°5.632, de 17 de rserço de 2016 e Decreto n°38.393, de 7 de agosto de 2017.

•

11.

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

Para projetos que contemplem paámentos coorporalivos atou uni
tipologia na campo de livre peenchlmento.

12.

Imoddifinas sem cfisbnções isoladas de numeração, inserir

nos campos 11.1.1, 111.2 e 111.3 e discrimnar

VAGAS

Assinalar este campo para casos em que o uso/advidade pleiteado apresente ISENÇÃO exigência de número mininm de vagas para estacionamento dentro 63 lote / projeção.
**Assinalar este campo para casos em que o usolatiádade pleiteado apresente edgencia de número mlnimo de vagas para estacionamento dentro do lote/ projeção.

CIO
Enumerar e inserir a quantidade de pavimentos com a respeclivais mmação de uso/atividade de fonna livre, a parar da tipologia de projeto arq
— Indicar relação definida por flama urtenIsfica ou 6sposifivo complementa aplicável (ex. 1 vaga por Apartamento. 1 vaga a cada 200m7 de área construída e similares).

TIPO DE VAGA

12211
PARAMETRO ESTABELECIDO PARA DEFINIÇÃO
....
^--1'ü
. QUANTITATIVO MiNIMO OBRIGATÓRIO

112.11 Destinada (si à pessoa (si com deficiênem - PCD
12.2,12 Destinada (s) a pessoa (s) idosa (s)
12.2.13 Motocicleta (s)
122.14 Bicicleta (s) (em paraciclo ou bicicketario)
12.2.15 Destinada (s) a viatura (s) do CBMDF
12.2 is Destinada (si à carga e descar.a
2.2.17 Destinada (s) a embarque e desembarque
2.2.18 Destinada (s) à taxi (5)
12.2,19 Previsâo de vagas com porto de recarga

13.

DATA E ASSINATURA DE AUTORIA DO MEMORIAL DESCRMVO

j

NÚMEROOEVAGAS

N

Ao
RO DE VAG

