GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal —
SEGETH
63a Reunião Extraordinária do da Comissão Permanentb de Monitoramento do
Código de Edificações do Distrito Federal - CPCOE, realizada no dia-16/05/2018.

ATA DA 63' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
MONITORANIENTO DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL —
CPCOE.
1

Às nove horas do décimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na Sala de

2

Reuniões do Segundo Andar do Edificio Sede da Secretaria de Estado de Gestão do Território

3

e Habitação — SEGETH, foi aberta a 6? Reunião Extraordinária da Comissão Permanente de

4

Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal - CPCOE, pelo Secretário de

5 Estado de Gestão do Território e Habitação — SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, e
6

contando com a presença dos membros representantes do Poder Público, com direito a voz e

7

voto, e da Sociedade Civil, com direito somente a voz, relacionados ao final desta Ata, para

8

deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1.

9 Abertura dos trabalhos; 1.2. Verificação do quorum; 1.3. Informes do Coordenador; 2.
10 Continuidade — Decreto Regulamentador do COE/DF — Grupo de Trabalho. 3. Assuntos
11 Gerais. 4. Encerramento. O Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação —
12

SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, prosseguiu ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura

13

dos trabalhos: Deu inicio a reunião saudando e agradecendo a presença de todos. Seguiu para

14

o Subitem 1.2. Verificação do quárum: onde foi verificado a existência de quorum. Passou

15

imediatamente ao Item 2. Continuidade — Decreto Repulamentador do COE/DF — Grupo de

16

Trabalho: Após discussão com os representantes presentes, foi pontuado os seguintes artigos e

17

suas respectivas redações: i) Art. 16 - Art. 16

18

caracterizado pela: I) - dispensa da etapa de viabilidade legal; II - análise conjunta das etapas

19

de estudo prévio e análise complementar. ii) Art. 17 - A certificação da conclusão da obra

O rito especial previsto no art. 27 da Lei é

20 pode ser expedida sem a execução de pintura, revestimentos internos, portas internas e
21 colocação de peças fixas em banheiro, cozinha e área de serviço na unidade imobiliária
22 autônoma da edificação, desde que seja apresentado documento de concordância do
23 proprietário da unidade autônoma, cuja existência deve ser verificada pelo órgão de
24

fiscalização de atividades urbanas. iii) Seção II - Da Habilitação de Projeto Arquitetônico

25

- Subseçã I - Das Disposições Gerais — Art. 18 - A habilitação de projeto arquitetônico de
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26

obra inicial deve ser efetuada para lote ou projeção para o qual: I — não haja projeto habilitado

27

válido; II — a licença de obra tenha sido revogada a pedido; III — haja pedido de substituição

28

de projeto anteriormente habilitado; IV — o projeto habilitado tenha sido anulado; V — seja

29

solicitada a demolição total de obra licenciada. iv) Art. 19 - A habilitação de projeto

30

arquitetônico de modificação deve ser efetuada para projetos com habilitação, com licença de

31

obras ou com certificação de conclusão válidos. v) Art. 20 - Em caso de projeto de

32 modificação a apresentação gráfica deve adotar as seguintes convenções: I — paredes a
— paredes a demolir - linhas

33

construir — hachuradas com linhas paralelas a 45'; II

34

tracejadas; III — paredes a serem conservadas - linha contínua. Parágrafo único. São

35 dispensadas as convenções de que trata este artigo mediante a apresentação de croqui
36

indicativo das demolições a serem efetuadas, quando o número de paredes a demolir

37

prejudique a compreensão do projeto. vi) Art. 21 - O projeto arquitetônico de modificação

38

não dispensado de habilitação é analisado apenas na parte alterada. §1°0 número de vagas a

39 ser acrescido deve ser calculado em relação à área objeto da modificação. §2°Caso a
40

modificação de que trata este artigo transforme a edificação em Polo Gerador de Viagem —

41

PGV ou demande a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança — EIV a análise deve ser

42

efetuada na totalidade. vii) Art. 22 - Para a habilitação, são obrigatórias as seguintes

43

anuências prévias: I — do órgão responsável pelo controle do espaço aéreo, quando cabível;

44 II — do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal — CBMDF, exceto para habitação
45

unifamiliar; III — do órgão gestor de planejamento urbano e territorial, das concessionárias de

46

serviço público e da Novacap para casos de pennissão e concessão em área pública. viii) Art.

47

23 - São obrigatórias, para a habilitação, conforme a destinação da edificação, as anuências

48

prévias das Secretarias de Estado responsáveis por: I — saúde: para edificações destinadas

49

serviços de atendimento hospitalar, urgência e emergência, de atenção ambulatorial ou de

50

complementação diagnostica e terapêutica; II

51

infantil e fundamental, média de formação geral, profissionalizante ou técnica, ou superior; II

52

— segurança pública: para penitenciárias; IV — serviço social: para atividades de orfanatos,

53

centros correcionais para jovens, asilos

a

— educação: para atividades de educação

para idosos, instituições para pessoas incapacitadas
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54

fisica e mentalmente e centros de reabilitação de qualquer natureza; §1° Para

55

poluentes e postos de combustíveis, é exigida a anuência do Instituto Brasília Ambiental —

indústrias

56 IBRAM. §2° Para PGV, é exigida a anuência do órgão de trânsito, conforme legislação
57

específica. §3°Para atividade urbana em área rural, são exigidas as anuências conforme Art.

58

XX; §4°

59

legislação específica estabeleça a necessidade de outras anuências, estas devem ser exigidas

60

para a habilitação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade destacou a necessidade de

61

verificar junto aos órgãos responsáveis, a nomenclatura correta das palavras em negrito do

Para bens tombados, são exigidas as anuências conforme Art. XX. §5° Caso

62 respectivo artigo e a verificação dos artigos correspondes aos parágrafos 3° e 4°. Dando
63

continuidade passou ao ponto ix) Art. 26 - O projeto arquitetõnico analisado nas etapas de

64

estudo prévio e de análise complementar que não atenda os parâmetros exigidos é objeto de

65

emissão de: I — notificação de exigência; II — comunicado de indeferimento. x) Art. 27 - A

66

notificação de exigência é emitida nas etapas de estudo prévio e de análise complementar e

67 deve informar os itens não atendidos no projeto em relação à legislação pertinente. §1°A
68 notificação deve abranger todos os parâmetros urbanísticos e de acessibilidade necessários
69 para a habilitação. §2°A notificação pode incluir a necessidade de complementação ou
70

retificação do projeto arquitetõnico e dos documentos. §3° Após a emissão da notificação, é

71 facultado ao interessado agendar atendimento presencial com o analista. xi) Art. 28 - O
72 indeferimento ocorre: I — na etapa de viabilidade legal, nos casos de: a) inadequação do
73

memorial descritivo aos parâmetros exigidos; b) inadequação da documentação; c) falsidade

74

nas informações prestadas ou nos documentos entregues; II

75

prévio e de análise complementar: a)após uma notificação de exigência, quando o projeto não

76

atender aos parâmetros urbanísticos; b)após duas notificações de exigência, caso não sejam

77

sanadas todas as irregularidades; c) quando for verificada falsidade nas informações

78

prestadas ou nos documentos entregues. §1°Na etapa de viabilidade legal não há notificação

79

de exigência. §2°

80

interessado tem o prazo de 10 dias, contados a partir da ciência, para recorrer. §4°

81

manutenção do indeferimento ou a ausência de recurso tempestivo do interessado implicam

— nas etapas de estudo

O indeferimento deve ser fundamentado pelo agente público. §3° O

rn
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Após o indeferimento, é facultado ao interessado agendar

82

arquivamento do processo. §5°

83

atendimento presencial com o analista. xii) Art. 29 - O atendimento dos parâmetros contidos

84

nas ABNT NBR e nas normas técnicas locais é de responsabilidade exclusiva do autor do

85 projeto e não é objeto de análise na habilitação. xiii) Art. 30 - Nos casos em que o
86

responsável técnico seja o mesmo para todas as etapas, fica facultada a entrega de um único

87

documento de responsabilidade técnica. Subseção II - Da Viabilidade Legal - Art. 31 - A

88

viabilidade legal é solicitada por meio de requerimento acompanhado de: I

89

descritivo; II — documento público de titularidade; III — documento de responsabilidade

90

técnica; IV — comprovante de pagamento da taxa de viabilidade legal. xiv) Art. 32 -

91

memorial descritivo deve seguir os modelos do Anexo X. §1°

92

croqui de locação, contendo a indicação dos acessos de pedestres e de veículos, para subsidiar

93

a definição da cota de soleira. §2° Quando o afastamento mínimo for definido por fórmula

— memorial

É obrigatório apresentar

94 na legislação de uso e ocupação do solo, devem ser incluídas a representação gráfica e a
95 aplicação da fórmula. Item 5. Encerramento: Sem mais, a 63 Reunião Extraordinária da
96 Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal 97 CPCOE foi encerrada pelo Secretário de Estado de Estado de Gestão do Território e
98

Habitação, Thiago Teixeira de Andrade, que agradeceu a presença de todos.
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