Governo

do Distrito

Federal

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal- SEGETH
Comissão Permanente de Monitoramento
CPCOE-18'

1
2
3

do Código de Edificações do Distrito Federal -

Reunião Ordinária, realizada no dia 7 de dezembro de 2016

ATA DA 18' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
MONITORAMENTO
DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERALCPCOE

4

5

Às nove horas do sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, no SCS,

6

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

7

Gestão do Território e Habitação - SEGETH, foi aberta a Décima Oitava Reunião Ordinária

8

da ComissãQ Permanente de Monitbramento do Código de Edificações do Distrito Federal -

9

CPCOE, pelo Secretário ,Adjunto dilJSEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues,

e contando

10

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

11

Sociedade Civil com direito somente a voz, relacionados ao final desta Ata, para deliberar

12

sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: I. Ordem do dia: 1.1 Abertura dos

13

trabalhos;

14

aprovação das Ata da 51' Reunião; Extraomiária,

15

Extraordinária, realizadas nos dias 26/10, 9 e 16/11/2016, respectivamente;

16

Calendário

17

141.001.844/2002, Interessado: Organização Hospitalar Brasília, Assunto: SHLS Quadra 716

18

Conj. A Bloco B, Relato: Central deiAprovação de Projetos - CAPo 3. Encerramento. Item 1.

19

Ordem do Dia: Subitem 1.1 Abertura dos trabalhos: O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves

20

Rodrigues,

21

Comissão Permanente de Monitoramento

22

CP COE. Subitem 1.2. Informe do Coordenador,

23

apresentadas as consolidações retiradas da Audiência Pública que trata da minuta do projeto

24

de Lei que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal - COE/DF, realizada no

25

dia 5 de dezembro de 2016. Segundo, por ser esta a última reunião a ser realizada, da CPCOE,

26

em 2016, o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues,

27

presença,

28

Comissão, que teve, ainda, em média de 70 reuniões do Grupo de Trabalho do COE. Subitem

29

1.3. Verificacão do quorum, foi apurada a existência de quorum. Subitem 1.4 Apreciação e ~

30

a rova ão das Ata da 51" Reunião Extraomiária.

1.2 Informes do Coordenador;

de

reuniões

para

2017.

saudou a todos os presentes,

compromisso

e contribuições

1.3 Verificação do quorum;

2.

1.4 Apreciação

e

17' Reunião Ordinária e 52' Reunião

Processo

para

deliberação:

1.5 Aprovação do
Processo:

N°

e deu por aberta a 18' Reunião Ordinária da
do Código de Edificações do Distrito Federal informou que, ainda nesta Sessão, serão

no decorrer

;ij) ~\~

agradeceu a todos pela

das 69 reuniões

realizadas

nesta

17" Reunião Ordinária e 52' Reunião

~o/

~f\
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31

Extraordinária,

realizadas nos dias 26/10, 9 e 16/11/2016, respectivamente,

32

aprovadas

33

Ordinárias para 2017, ficou assim definido: 15 de fevereiro de 2017, 15 de março de 2017, 12

34

de abril de 2017, 17 de maio de 2017, 14 de junho de 2017, 12 de julho de 2017, 16 de agosto

35

de 2017, 13 de setembro de 2017, li de outubro de 2017, 8 de novembro de 2017 e 6 de

36

dezembro de 2017. O calendário com a definição de datas será enviado, por email, aos

37

Membros da CPCOE. Seguiu ao tratamento do Item 2. Processo para deliberação: Processo:

38

N° 141.001.844/2002,

39

de projeto.

40

Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMIIDF, Pedro

41

Roberto da Silva Neto, nesta reunião, estaria na condição de autor do projeto, portanto, se

42

eximindo de manifestações, a não senpara esclarecimentos quando solicitado. Dessa forma, o

43

senhor Pedro Roberto da Silva Neto informou que o processo foi protocolado em abril de

44

2015 e que foi analisado pela primeira vez, em abril de 2016. Que foram feitas mais três

45

análises e no final dessas análises, ao longo delas, não tinha surgido essa questão que por fim

46

apareceu como impeditiva de aprovação, e o projeto acabou sendo indeferido na aprovação

47

pleiteada. E, agora, o prazo que p CETTRO - Centro de Tratamento de Câncer teria para

48

reapresentação do projeto é muito curto. E a situação ficou muito complicada porque no final

49

deste ano, o financiamento

50

Financiamento do Centro - Oeste para a compra dos equipamentos

51

unidade, no valor de 10 milhões de dólares, poderá ser perdido. Há uma questão social no

52

caso, porque é um tratamento de radioterapia com equipamento nuclear e hoje tem 1200

53

pessoas, no mínimo, na fila para serem tratadas, e não tem disponibilidade

54

tratamento. O equipamento vai ser usado também pela Rede do SUS - Sistema único de

55

Saúde em 30% dos atendimentos.

56

dificuldades

57

aprovação do projeto na ANVISA - Agência Nacional de Vigilãncia Sanitária e no CNEN -

58

Comissão Nacional de Energia Nuclear. O prédio do hospital que comportará o bunker, um

59

acelerador de partículas, está sendo ampliado e adequado, pois anteriormente funcionava uma

60

Clínica de Radiologia da Unimed no local. E na a~ro:ação, no CNEN e na Anvisa, foi exigida ,/}

conforme

apresentadas.

Interessado:

Subi tem 1.5 Aprovação

Organização

Hospitalar

do Calendário

e que foram
de Reuniões

Brasília, Assunto: Aprovação

O Secretá,rio Adjunto 'informou que o membro da CPCOE representante

encontradas

da

que d. hospital tem com o FCO - Fundo Constitucional de
que serão utilizados na

para esse

Então, é uma questão de muita urgência, apesar das

para a aprovação do projeto. O orador disse que já tem uma

fi-I
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61

a alteração da posição de instalação do equipamento. Sobre o questionamento levantado pelo

62

representante do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/DF, Célio da Costa Melis Júnior, de

63

que o processo foi indeferido sob o argumento de que não teria respaldo da NGB 64, a

64

servidora da Central de Atendimento de Projetos - CAI', Simone Maria Medeiros

65

esclareceu que não se tratou de indeferimento, mas de dúvida sobre o projeto com relação ao

66

uso e, por isso, o Comitê Intersetorial fez determinadas exigências, mas o projeto não está

67

indeferido. O Membro Pedro Roberto da Silva Neto esclareceu que o projeto foi aprovado

68

em 1978, o Habite-Se saiu em 1986, e o subsolo foi aprovado e licenciado para atividade

69

clinica radiológica,

70

unicamente clinica radiológica. Então, além de uma mudança interna, de paredes demolidas,

71

uma parte da edificação precisou ser deslocada, e sair debaixo do pavimento térreo. No

72

pavimento térreo funcionaria o Cettro, como atividades de clinica; no subsolo teria a atividade

73

de radiologia e o bunker, como incinerador de parti cuIas, ocupando um trecho 91 m x 92m. E

74

que uma parte do espaço que alojará o equipamento, ficará fora da edificação existente. As

75

paredes são de 1,20 a 2m e laje com 2m de altura e toda em concreto para evitar radiação. E

76

não poderá ter atividades acontecendo nem acima e nem abaixo do local. Foi dito que a NGB

77

fala de serviço de apoio, e o entendimento

78

clínica que já existia, e que o bunker é uma atividade técnica dessa clinica, que não pode ficar

79

contida onde estava, porque se ficasse dentro, contido no subsolo não seria nem objeto de

80

aprovação, de um novo alvará, porque não teria área acrescida, estaria resolvido, mas como

81

foi exigido que ele se afastasse se tivesse essa liberação por cima e por baixo, por isso as

82

dificuldades na aprovação. Seguiu discussão: I) A Membro Simone Maria Medeiros Costa

83

esclareceu que o projeto anterior não foi aprovado pela NGB 64/89, por isso que foi a dúvida

84

da analista. Ele também não foi aprovado pelo Decreto 596/67, por não definir usos. A

85

oradora disse que não está sendo questionada a aprovação do projeto anterior. A dúvida é se a

86

metragem que está sendo acrescentada poderia se encaixar no uso que está pennitido agora

87

pela nova NGB. O Membro Pedro Roberto da Silva Neto disse que o importante é perceber

88

que se trata de extensão de uma elínica radiológica, que existia e que foi modificada e por isso .

89

foi necessário um acréscimo que permanece dentro das áreas máximas e que está atendendo o~N\

90

coeficiente. A Membro Simone Maria 1\1edeiros Costa confirmou que todos os parâmetros ~.

Costa,

que era a Unimed. Reforça que todo o subsolo foi aprovado como

é que o projeto tratado é de extensão de uma

tJ~-A~
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91

urbanísticos estão atendidos no lote. 2) O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues,

92

informou que a NGB posterior ao Habite-Se fez limitação do que poderia ser usado no

93

subsolo. E como arquiteto da Secretaria de Saúde, que trabalha e tem experiência

94

arquitetura

95

condições necessárias para um equipamento desse funcionar. E que esse bllnker, além de ser

96

aprovado na Vigilância

97

equipamento que emite radiação em uma intensidade bastante expressiva, e completamente

98

diferente de uma radiologia. Disse que para a construção é preciso paredes de concreto

99

maciço, em tomo de um metro' de espessura. E pelo que a NGB diz, esse bllnker tinha que

100

estar em qualquer outro pavimento, mas não poderia estar no sobsolo. Só que em qualquer

101

outro pavimento seria inviável sua: instalação por conta do seu peso e do peso das paredes,

102

pois, para tomar viável sua instalação, as paredes teriam que dobrar a espessura, tendo em

103

média de 2m de concreto e apoiada em alguma estrutura, que não do solo. Ou seja,

104

tecnicamente será inviável um bllnker funcionar fora das condições onde está sendo prevista,

105

em subsolo, pois se trata de instalação eminentemente técnica. O orador levantou a questão do

106

aspecto social para Brasilia, cidadé extremamente carente de equipamentos de radioterapia, e

107

que necessita de equipamentos para' atender a doentes com câncer. Ressalta que a NGB diz

108

que no subsolo só poderá'ter depósito, banheiro, vestiário, oficina de manutenção, mas que

109

áreas técnicas já poderiam ser possiveis de serem aprovadas, como subestação, central de ar

110

condicionado,

111

aprovadas em subsolo. Lembrou que no prédio funcionava uma c1inica, com uso adequado, e

112

que o equipamento não teria condições de ser implantado em outro lugar que não no subsolo.

113

A Membro Simone Maria Medeiros

Costa disse que a CAP - Central de Aprovação de

114

Projetos

compartimento,

115

compartimento

116

servidora da SEGETH, Juliana Machado Coelho, observou que se trata de interpretação de

117

norma, e que já foi dito que não é a CPCOE que vai dar interpretação de normas urbanísticas.

118

O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, esclareceu que é exatamente a CPCOE

119

que dará a interpretação da norma, como já foi feito em outras vezes, e o que CPCOE não

120

trata são de parâmetros urbanísticos. A Membro Simone Maria Medeiros Costa esclareceu

hospitalar,

e que já projetou bllnkers, disse saber exatamente

com

quais são as

Sanitária, tem que ser aprovado pela CNEN, pois se trata de

reservatórios inferiores, entre outras áreas técnicas que também sempre são

estava

encarando

o dito

pelo

próprio

Código,

como

um

de utilização especial e não como uma área técnica. Razão pela qual a

rI

/9( ~\
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121

que a dúvida da CAP é se o compartimento

pode ser encaixado como serviço de apoio.

122

Seguiu discussão sobre o assunto, sobre qual tratamento dar, se compartimento especial ou

123

não. 1) O servidor da SEGETH, André Luís Gasques Silva, sugeriu a elaboração de uma

124

Nota Técnica na NGB e ressalta que os técnicos sentiriam mais segurança na aprovação e,

125

além disso, cairia exatamente nos casos dos compartimentos especiais e as duas estariam indo

126

para o mesmo ponto, além de ser extensivo a outros hospitais resolvendo os problemas que

127

poderiam

128

concordou com a proposta e sugeriu uma recomendação que a NGB acrescente Nota Técnica

129

dando a possibilidade

130

propôs, independentemente

131

compartimento especial, dado o caráter eminentemente técnico, pois não tem onde colocar o

132

bunker em outra condição que não seja no subsolo. 2) O representante

133

Advogados do Brasil - OABIDF, Leonardo

134

em pauta, e disse que para o edificio no qual seria instalados equipamentos, teve que proceder

135

um reforço gigantesco de estrutura para suportar o peso das máquinas. Por isso concordou que

136

para esse tipo de atividade, o mais adequado tecnicamente, dado o peso das máquinas, seria,

137

de fato, o subsolo. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, reforça que além do

138

peso da estrutura, há o peso dos equipamentos.

139

Francisco

140

que o PPCUB tem realmente que abrir a possibilidade do uso no subsolo para esse tipo de

141

utilização, sobretudo nos Setores Hospitalares Norte e Sul, mas falta explicação técnica na

142

NGB para dar se!,'lIrança juridica ao caso, pois o que consta agora não são usos, mas sim

143

utilizações. 4) A membro representante da Segeth, Érika Castanheira

144

se for feita uma Nota Técnica, ela será uma nota de interpretação da nonna, e deverá ser

145

publicada por meio de Portaria. E se for por meio de Decreto, será nota em Disposições

146

Gerais, que poderá incorrer em alteração de uso; e o que não seria por meio de Decreto,

147

poderia ser questionado. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues,

148

pode ser feita Nota Técnica, e analisar se tecnicamente é viável, tendo em vista as condições

149

peculiares e técnicas desse tipo de equipamento, e se é viável isso acontecer no subsolo nessas ~

150

condições em um lote de clínica hospitalar sem inferir nos parâmetros urbanísticos. Também~

surgir posteriormente. O Secretário

José Antunes

de compartimentos

Adjunto,

Luíz

Otavio

Alves

Rodrigues,

especiais e técnicos em subsolo. Além disso,

da Nota Técnica, que a CPCOE estenda a possibilidade

Ferreira,

Mundim,

desse

da Ordem dos

apresentou exemplo similar ao caso

3) O membro representante

da Segeth,

disse comungar com o pleito apresentado, confirmando

Quintans,

disse que

disse que

v\,/q- ~

.
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151

pode ser feita recomendação

de que casos semelhantes

possam ser tratados de forma

I

152

semelhante, e para isso talvez seja necessária a' mudança de legislação, com recomendação de

153

que a legislação seja atualizada no sentido de pennitir esse tipo de equipamento acontecendo

154

em subsolo. A Membro Simone

155

compartimento

156

Disse que o uso no subsolo já existe, mas não é esta a discussão. O que se quer saber é se esse

157

uso é um serviço complementar de utilização especial àquele uso que já estava aprovado e

158

com Habite-Se anteriormente. Seguiu discussão sobre os tipos de usos que poderá ser feito em

159

subsolo e qual será o campo de aiuação da CPCOE. E sobre esse assunto: I) A Membro Ériell

160

Castanheira

161

que tem, eu acho que isso infelizmente não é a instância da CPCOE. E o Secretário Adjunto,

162

Luiz Otavio Alves Rodrigues

163

como instância técnica, e esta deveria sim se manifestar a respeito do caso, e que será

164

referendada

165

extremamente relevante e que vai ter impacto na vida de milhares de cidadãos brasilienses.

166

Por isso, perguntou aos prescntes se concordam que se trata de compartimento especial. Foi

167

consenso entre os membros representantes que se trata de compartimento

168

condições técnicas, exige-se que esteja em subsolo. Então, o Secretário Adjunto, Luiz Otavio

169

Alves Rodrigues,

170

que a CPCOE entende que esse compartimento é passível de estar em um lote em subsolo, por

171

ser compartimento

172

Adjunto,

173

ressaltando que não entende como um assunto tão grave e de tanta relevância, que trata da ~

174

vida ou morte de milhares de pessoas, pode ficar tanto tempo dentro dessa Secretaria. Sobre

175

isso, a Membro Simone Maria Medeiros Costa disse que nesse ano em que o processo ficou

176

parado na Segeth, existia mais de três mil e tantos processos, e nós tínhamos vinte técnicos

177

para fazer esse trabalho. Reforça que quando lhe pediram prioridade na análise do processo,

178

teve prioridade realmente. Além desses aspectos, a oradora dísse que o processo andou

-Q

179

devagar pelos dois lados, porque envolvia tanto o prédio hora tratado como também o outro

~

180

bloco, que tem uma série de problemas, que hoje está sendo excluído da aprovação. E que por#

Maria

Medeiros

Costa

disse que a dúvida é se o

hoje proposto, que acrescenta 90m2 se caracteriza como serviço de apoio.

Quintans,

ressalta que se dentro da NGB tem parãmetros edilicios também, e

observou que o interessado entrou com recurso na CPCOE,

pelo Secretário de Estado. Observou,

também, o que se trata de assunto

peculiar, e por

propôs que seja cncaminhado ao Secretário Thiago Teixeira de Andrade

especial e por ter caracteristicas

Luiz Otavio

Alves Rodrigues,

peculiares. Novamente, o Secretário

falou da importância

f)'

=1-

de se aprovar o pleito,

/'K

&
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181

isso, há a corresponsabilidade

entre os interessados e a CAPo O Secretário Adjunto, Luiz

182

Otavio Alves Rodrigues, ressalta que independentemente

183

poderia demorar tanto na análise do processo. 2) O representante do Conselho de Arquitetura

184

e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF,

185

perguntou como funciona a parte recursal pcla CPCOE, pois se trata de assunto excepcional e

186

não de toda a NGB. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues,

187

que a CPCOE tem sim condições e competência de aprovar o projeto, nas condições que

188

foram colocadas e acatadas por todos os presentes. 3) O representante

189

Regional de Engenharia e Al,'fonomia - CREAlDF, Ronildo Divino de Menezes, disse não

190

entender porque o assunto veio à CP COE, pois é sabido que existem clinicas dessa natureza

191

funcionando em subsolo, no DF, e que uma área de saúde tão importante, nós temos todas as

192

condições de opinar, assumir e votar sobre o assunto. 4) O Membro André Luís Gasques

193

Silva sugeriu que a NGB 64/89 seja levada ao departamento de planejamento da área tombada

194

para análise e que o assunto seja cuidado no PPCUB - Plano de Preservação do Conjunto

195

Urbanístico de Brasília. 5) O Membro Célio da Costa Melis Júnior

196

este caso específico,

197

concordada pelo Membro Leonardo Mundim. O Membro Francisco ,José Antunes Ferreira

198

propôs que se delibere sobre o entendimento da utilização do uso em subsolo, mas que o

199

processo vá a instância superior. O. Secretário Adjunto, Luiz Otavio

200

observou que a NGB pode tratar de parâmetros edilicios e urbanísticos. No caso da CEDRO

201

é uma questão edilicia, é uma questão intrínseca a uma cdificação.

202

Gasqucs

203

Segeth. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alvcs Rodrigues discordou, dizendo que

204

não necessariamente

205

Secretaria, e que assuntos relativos ao Código e assuntos edilicios podem sim, na medida em

206

que a CAP se veja sem condições de aprovar, vir direto para a CPCOE, não havendo

207

necessidade de passar em lugar nenhum da Secretaria. Ressaltou que a discussão hora tratada

208

diz respeito ao funcionamento de atividade no subsolo, no primeiro pavimento ou no segundo,

209

e se isso seria uma questão edilicia; e em sendo questão edilicia, seria competência da

210

CPCOE ou não; e no caso de ser questão de parâmetros urbanisticos, não seria competência~

e recomendou

de quaisquer circunstâncias, não se

Durval Moniz Barreto

de Aragão Júnior,

reforçou

do Conselho de

propôs deliberar sobre

que a nonna seja operada imediatamente.

Posição

Alves Rodrigues,

O Membro André Luís

Silva ressaltou a necessidade de o processo passar pelas diversas instâncias da

todo e qualquer assunto tenha que passar por todas as instâncias da

f})í.

7Íl?- ~
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211

da CPCOE. 6) A representante do Sindicato da Industria da Construção Civil do Distrito

212

Federal - SINDUSCON/DF,Vera

213

uso do lote, mas sim do uso em determinado espaço da edificação. Se fosse o uso do lote, a

214

competência seria não especificamente

215

espaços dentro da cdificação. E sobre esse assunto, a NGB fala em serviços de apoio, que não

216

está especificado nas legislações. Então, se não existe essa definição, disse entender que a

217

CPCOE, tendo em vista a questão edilícia, pode sim dizer o que entender como serviço de

218

apoio de atividade hospitalar. E segundo sua interpretação, o caso tratado se refere a serviço

219

de apoio hospitalar. Por isso não vê necessidade de alterar a norma, pois se trata apenas de

220

interpretação. Mas, para a resolução de outros casos,cabe sim uma nota explicativa sobre o

221

assunto. 7) O representante do Sindicato da Industria da Construção Civil do Distrito Federal

222

- SINDUSCON/DF, João Gilberto de Carvalho

223

tipo de recomendação ou orientação no sentido de se saber como encaminhar o recurso para a

224

instância correta na CPCOE, com sequência lógica. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves

225

Rodrigues,

226

Código de Obras e a questões de edificação; o CONPLAN, no caso de dúvidas em relação a

227

aspectos urbanisticos;

228

Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH. Observando que as instâncias

229

colegiadas são as que dão sustentação técnica, eventualmente, para que o Secretário de Estado

230

exare sua posição. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, reforça que se uma

231

atividade funcione no térreo ou na cobertura ou no subsolo é um parâmetro edilício, e que é

232

muito comum ter atividades hospitalares em subsolo. 8) O Membro Célío da Costa Melis

233

Júnior

234

Quintans

235

deve ser discutida a melhor forma e legal para fazer isso, pois há a questão legalista que deve

"\ .

236

ser analisada se o caso é escopo de atuação da CPCOE no trato de parâmetros edilícios em

~.

237

sentido amplo, ou se se trata apenas do Código de Edificações. Disse que a CPCOE deve (

238

deliberar sobre qualquer dúvida de interpretação no tocante ao Código de Edificações. E se

239

dentro da NGB tem parâmetros edilícios também, a instância não é a CPCOE. Diante do -~

240

Mussi Amorelli observou que a discussão não se trata do

da CPCOE. Mas o que está sendo tratado são os

Aceioly, propôs que seja elaborado algum

disse que as instâncias recursais seriam: a CPCOE, no caso de dúvidas afetas ao

e, em última instância, seria o próprio Secretário de Estado da

propôs que o processo seja colocado em votação. 9) A Membro Érika Castanheira
concordou que todos os presentes estão a favor da aprovação do processo, mas que

AdjO"'O"@)F'
, O

"p",'o,° S~cctário

Al'~7;

qo;:~,"~

~

n
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241

mudar Portaria imediatamente.

242

votação, com a seguinte proposta: i) Recomendação que a norma deixe explícita nas NGBs,

243

antes até do PPCUB ou qualquer outra nonna que trate desse uso específico, que ela permite o

244

uso de qualquer atividade hospitalar em todo e qualquer pavimento do prédio. A proposta

245

aprovada por unanimidade dos presentes. ii) A Mesa entendeu que a CPCOE tem condição de

246

deliberar, como instãncia terminativa, por se tratar a questão edilícia. Seguiu discussão sobrc

247

esse assunto, e a Membro Érika

248

parâmetro urbanistico por ter relaçâo com o uso, pois a NGB traz o pavimento do subsolo em

249

separado. A Membro teve concordância da Mcmbro Juliana

250

a NGB não permitir, em subsolo, qualquer uso hospitalar, mas apenas serviços de apoio. E

251

para isso, deve-se

252

encaminhamento,

253

atividade em questâo pode ser entendida como serviço de apoio. E todos os presentes

254

responderam afirmativamente.

255

a decisão resolve a questão

256

discordou, dizendo que o serviço que está sendo proposto faz parte do uso da atividade

257

hospitalar. Seguiu votação, nominalmente:

258

ser considerada como atividade de apoio? Votos favoráveis: Simonc Maria Mcdeiros Costa,

259

Membro Titular da CAP; Érika Castanhcira

260

Machado

261

Suplente Agefis; Graco Mclo Santos, Membro Suplente do Gabinete, André Luis Gasques

262

Silva, Membro Titular da Segeth.

263

Sampaio, Membro Titular da Casa Civil. Após aprovação, o Secretário Adjunto, Luiz Otavio

264

Alvcs Rodrigues.

265

da necessidade de arquitetos que lidam com a questão do espaço, seja em qualquer âmbito, (

266

não se eximirem de se posicionar tecnicamente sobre o assunto. Levantou a questão de que o

267

caráter técnico das coisas está se perdendo, conforme texto de advogado a ele dirigido, com

268

legalismos, em detrimento de questões técnicas em que os profissionais das diversas áreas têm

269

condições de dizer se faz sentido tecnicamente ou não, posto que as nonnas não são perfeitas.

270

A Membro .Juliana Machado Coelho solicitou que quando vier algum processo para decisão

definir

Após discussões e análises do caso, o mesmo foi posto em

Castanheira

Quintans

o que é serviço

disse entender que se trata de

Machado Coelho, pelo fato de

de apoio. Após discussões,

e o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alvcs Rodrigucs,

mudou-se

o

questionou se a

Sobre isso, o Membro Célio da Costa Melis .Júnior disse que
forçosamente.

E o Membro

André

Luis Gasqucs

Silva

i) A atividade do bunker, para radioterapia pode

Quintans,

Membro Titular da CAP; Juliana

Coclho, Membro Titular da Sugcst; Maria Cristina

Ferreira

da Graça, Membro

Votos contrários: Nenhum. Abstenções: Lívia Melo dc

trouxe a questão para o aspecto pessoal, como cidadão e arquiteto, dizendo

fJ. fi.

P +-

~
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271

da CPCOE, que seja apresentando com antecedência. Segundo, que venha com uma pergunta

272

clara sobre qual a dúvida a ser respondida. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio

273

Rodrigues,

274

trabalhado dentro de métodos de organização. E sempre que a dúvída estiver clara, ela virá

275

claramente para a CP COE. No entanto, nem sempre isso vai acontecer de uma maneira

276

cristalina. E sempre que houver urgência, a Segeth se posicionará com a brevidade necessária.

277

E esclareceu que esse recurso foi protocolizado

278

reunião. Seguiu posicionamento

279

Aragão Júnior

280

projetos, atuando na parte legal e não na técnica. 2) A servidora da AGEFIS/DF,

281

Augusto

282

apresentou o exemplo de empreendimento que na norma estava escrito que a atividade seria

283

um parque de diversões e a atividade secundária seria comércio. No entanto, pelo fato de a

284

Norma não falar que a atividade parque era obrigatória, a Norma acabou valendo para o que

285

era a parte menor, que seria comércio. E do jeito que as construções comerciais foram feitas,

286

seria impossível que tivesse o parque. Por isso, ressaltou a importância da clareza do projeto

287

na Norma. Em seguida, passou pará o tema da Audiência Pública que tratou da Minuta do

288

Projeto de Lei que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal - COEIDF,

289

realizada no dia 5 de dezembro de 2016, quando a Membro Juliana

290

apresentou

291

apresentadas a seguir: I) Art. 30. É objeto de rito especial o licenciamento das seguintes obras

292

e edificações, conforme regulamentação desta Lei: I - de interesse público; II - canteiro de

293

obras em área pública; III - estande de venda em área pública; IV - destinadas a atendimento

esclareceu

Alves

que sempre que possível ísso será feito, e que a CP COE tem

da Plenária:

na Segeth há uma semana antes desta

I) O Membro Durval

Moniz

Barreto

de

comentou que os' analistas vieram perdendo a caracteristica técnica de fazer

de Oliveira,

Ana Lúcia

informou sobre a importância de uma norma estar bem escrita. E

a consolidação

Machado

dos temas abordados naquele evento. As sugestões

Coelho
foram

294
295

citadas nos incisos desta Lei devem ser executadas

296

Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil e com registro válido em seus conselhos

297

profissionais.

298

e controle devem ser exercidas, preferencialmente,

299

Pla~ejamento e ~estão Urbana e Regional.

300

projetos arqultetomcos

S

por servidores

10 As atividades de habilitação de projeto arquitetônico e seu monitoramento

S

por servidores efetivos da Carreira de

20 As ~ti~idades de a~oio à habilitação de ~

podem ser exerCidas por Tecmcos

{f/ '\

fi

com formação em

em Edificações,

desde que

/K~.tl

\
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301

desempenhem

atividades

permitidas

pela legislação

302

profissional.

303

consolidadas por uma carta de Habite-Se final na qual todas as cartas de Habite-Se expedidas

304

anteriormente devem ser listadas, Parágrafo lÍnico. A emissão da carta de habite-se final

305

ocorre após a conclusão total da obra e está condicionada à conformidade integral ao projeto

306

habilitado,

307

expedido para as obras e edificações autorizadas por meio de licença especifica. S 1°. As

308

obras de infraestrutura

309

concessionárias de serviços públicos competentes, não se admitindo pendências decorrentes

310

de vistorias parciais. S 2°. O atestado de conclusão objetiva a verificação da conformidade da

311

execução da obra ou instalação de equipamento

312

responsabilidade do Poder Executivo do Distrito Federal pelos parâmetros técnicos utilizados.

313

stande de venda, canteiro de obras e instalação temporária estão dispensados de obter atestado

314

de conclusão. Esta sugestão de texto será tratada na regulamentação do COE. 5) Art. 89. O

315

movimento

316

segurança

317

vizinhas, das áreas públicas e das redes de infraestrutura urbana; II - acompanhamento

318

responsável técnico; III - emissão de licença para execução de obras e edificações. Parágrafi)

319

único. O eventual afloramento do subsolo em relação ao perfil natural do terreno, decorrente

320

de movimento de terra é objeto da regulamentação desta Lei. 6) Art. 108. A distância de piso

321

a piso: I - em unidade autônoma deve ser de, no máximo, 4,5m; II - em área de uso comum

322

não é limitada e deve se adequar ao partido arquitetônico. S 1°. Nos casos de edificação com

323

um único pavimento e no caso do último pavimento das edificações a distância citada no

324

inciso O é medida na face superior da laje de cobertura. S 2°. Altura superior, em unidade

325

autônoma, ao disposto no inciso O deste artigo implica o acréscimo de 100% na área de

326

construção do compartimento ou ambiente, observadas as exceções do art. 109. S 3°. A área

327

acrescida conforme S2° deste artigo deve ser incluida na área total de construção e no cálculo

328

da área permitida pelo coeficiente de aproveitamento.

329

O deste artigo é aplicável a qualquer pavimento, inclusive subsolo. S 5°. A unidade autônoma ~

330

cuja atividade demande uma distância de piso a piso acima do disposto no capul deste artigo

3) Art, 70, As cartas de Habite-Se

confonne

regulamentação

parcial ou em separado

exercicio
devem ser

desta Lei. 4) Art. 71. O atestado de conclusão

devem receber previamente

de terra deve ser executado
que garantam

que trata do respectivo

a estabilidade

o aceite das respectivas

é

empresas

com a licença expedida, não implicando

mediante:

I - adoção de medidas técnicas de

e integridade

das edificações,

das propriedades
por

S 4°. A distância estabelecida no inciso

\
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331

devem ser justificadas por memorial técnico, conforme regulamentação

332

distância de piso a piso em habitação uni familiar pode exceder 4,5m sem implicar acréscimo

333

de área, desde que atendida a legislação de uso e ocupação do solo. 7) Art. 109. Sempre que a

334

distância de piso a piso ultrapassar 4,5m considera-se a existência de um novo pavimento. S

335

1°. O disposto neste artigo não se aplica para habitação uni familiar ou edificações destinadas a

336

arte, cultura, esporte, recreação, templo religioso, terminais de transporte, supermercado,

337

hipermercado,

338

uma distância de piso a piso acima do disposto no capul deste artigo devem ser justificadas

339

por memorial técnico, confonne regulamentação desta Lei. Registra-se, nesse momento, a

340

presença do Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação -

341

SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, que passou a coordenar os trabalhos. 8) Art. 140. A

342

auditoria do órgão de fiscalização de atividades urbanas, no âmbito de suas atribuições, deve

343

verificar nas obras e edificações licenciadas: I - a veracidade das informações prestadas; II - o

344

cumprimento das normas técnicas brasileiras e locais, conforme rel,'Ulamentação específica;

345

III - o cumprimento dos parâmetros edilícios e urbanísticos previstos na legislação vigente. S

346

1°. A auditoria deve ser amostraI e seus critérios, objeto de regulamentação específica. S 2°. A

347

falsidade das informações declaradas acarreta na aplicação das penalidades previstas nesta

348

Lei, sem prejuizo das demais sanções civis, penais e administrativas.

349

edificações definidas na amostragem podem ser auditadas a qualquer tempo. 9) Art. 144. Os

350

responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei devem ser

351

punidos, de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis,

352

com as seguintes penalidades: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da

353

obra; IV - interdição parcial ou total da obra ou da edificação;

354

VI - demolição parcial ou total da obra ou da edificação; VII - apreensão de materiais,

355

equipamentos e documentos. O) Art. 147. As multas são caracterizadas conforme a seguinte

356

gradação:

357

dispositivos desta Lei referentes à: A. apresentação de declarações ou de documentos falsos;

358

B. obra com risco iminente; C. obra em área pública não passível de regularização, sem

359

licença ou em desacordo com o projeto habilitado; D. obra sem o acompanhamento e registro

360

do profissional habilitado;

I

desta Lei. S 6°. A

armazéns e comércio atacadista. S 2°. As demais atividades que demandem

- gravíssima,

que corresponde

S3°.

As obras e

V - intimação demolitória; "

ao valor de R$5.000,00

se infringidos

1

os

E. obra abandonad~: II - grave, que corresponde ao valor de RS~

,rnr-

r-

W

'K ~

;p"\~
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361

2.000,00 se infringidos os dispositivos

362

passivel de regularização, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado;

363

área privada não passivel de regularização,

364

habilitado;

365

licenciados.

366

dispositivos desta Lei referentes" à oqra em área privada passível de regularização, sem licença

367

ou em de~acordo com o projeto habilitado; IV - leve, que eorresponde ao valor de RS 300,00

368

se infringidos os demais dispositivos desta Lei não discriminados

369

artigo.

370

reincidência ou infração continuada, 'sendo a multa calculada em dobro sobre o valor da multa

371

imediatamente anteIjor.

372

fato quç: gerou a autuação dentro do periodo de trinta dias, o que toma o infrator incurso em

373

multas cumulativas mensais, impostas pelo responsável pela fiscalização.

374

reincidência quando o infrator for autuado mais de uma vez por qualquer infração ao disposto

375

nesta Lei em um periodo de 12 meses, sendo a multa calculada em dobro do valor da multa

376

original.

377

demolitória toma o infrator incurso em multa cumulativa, calculada em dobro sobre a multa

378

anterior. 12) Art. 171. Os parâmetros de número mínimo de vagas para veículos são aqueles

379

definidos pela legislação de uso e ocupação do solo para o lote ou projeção. Parágrafo lÍnico.

380

Para os casos não estabelecidos

381

parâmetros estabelecidos na regulamentação desta Lei. 13) Art. 179. O perimetro dos pilotis

382

de habitações

383

tombamento não pode ser cercado, salvo quando houver diferença de nível entre a soleira do

384

edificio e o passeio adjacente maior ou igual a GOcm, onde é permitido o emprego de / (~

385

elementos de proteção, desde que apresentem,

386

transparência

387

elementos de proteção de que trata o caplII deste artigo não podem obstruir o livre trânsito de

388

pedestres. 14) Art. 184. Em caso de dúvida de interpretação de legislação, resguardadas as ~.""

389

competências e atribuições do CONPLAN, CPCOE e outras instâncias, cabe ao órgão gestor ,:

390

de planejamento

S

desta Lei referentes à:

A. obra em área pública
B. obra em

sem licença ou em desacordo com o projeto

C. obra e edificio com indício inequívoco de desvirtuamento da atividade ou uso
lI! - média, que eorresponde

ao valor de RS 1.000,00 se infringidos

os

nos incisos O a O deste

1°. As multa~ podem ser impostas em dobro ou de forma cumulativa, se ocorrer

I 1) Art.

S

2°. Considera-se infração continuada a manutenção ou omissão do

148. O descumprimento

coletivas

do embargo, da interdição

S

3°. Considera-se

ou da intimação

na legislação de uso e ocupação do solo, aplicam-se os

em projeções

localizadas

nas áreas indicadas

no mínimo, 70% de

visual, com altura máxima de 1,20m. Parágrafo

urbano e territorial fonnalizar

rfll f

o entendimento

na legislação

permeabilidade

lÍnico. O cercamento

de

ou

(j.

e

I

a ser adotado mediant~

p+

".
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391

publicação

no Diário Oficial do Distrito

392

documento, o Membro João Gilberto de Carvalho Aeeioly apresentou proposta de alteração

393

para o Art. 72, que trata de Regularização Edilicia, ficando assim, o texto: As edificações ou

394

partes de edificações sem licenciamento

395

procedimento específico, desde que: I - respeitem os parâmetros urbanisticos vigentes para o

396

lote ou projeção;

397

procedimento específIco de regtjlarização edilicia dispensa a fase de licença para execução de

398

obras, des.de que a documentaçãp completa exigida seja entregue por ocasião da solicitação do

399

certificado

400

regulares, até a data da publicação desta Lei, estão sujeitas ao procedimento específico citado

401

neste artigo. ~ )". As edificações cbncluídas sem licenciamento em parcelamentos do solo

402

.objeto de regulllrização fundiária estão sujeitas ao procedimento

403

artigo. ~ 4". As habitações uni familiares construídas em parcelamentos do solo situados em

404

Áreas de Regularização .de Interesse Social - ARIS, registrados em cartório, necessitam

405

apenas de laudo técnico, conforme regulamentação desta Lei. ~ 5°. As edificações que não

406

atendam o Inciso I deste artigo são passíveis de regularização por meio instrumento de

407

compensação urbanística; conf!Jrme o disposto em legislação específica. Seguiu-se para o

408

Item 3. Assuntos Gerais: Por fim, o'Secretário de Estado, Thiago Teixeira de Andrade, falou

409

de sua estima por esta Comissão' e da sua importância na orientação para outros trabalhos,

410

principalmente

411

principalmente da Sociedade Civil, que doam boa parte do seu tempo de trabalho para essa

412

construção coletiva. Por fim, convidou os presentes para um evento, a ser realizado na ~

413

Tribuna de Honra do Estádio Mané Garrincha, com a presença do Governador do DF, para o

\

414

lançamento do Projeto Orla Livre, com a abertura de uma Consulta Pública para um concurso

~'

415

internacional para o Masterplan da Orla, dizendo que já existe um Termo de Referência do

416

concurso, que será disponibilizado,

417

Encerramento:

418

Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal - CPCOE foi encerrada pelo

419

Secretário Thiago Teixeira de Andrade, agradecendo e desejando Feliz Natal a tOd0s$

II - o parcelarnento

de conclusão.

Federal. Após análise das contribuições

ao

são passíveis de regularização edilicia mediante

do solo possua registro em cartório.

~ 2°.' As~ edificações

concluidas sem licenciamento

~ I". O

em áreas

específico citado neste

para o PPCUB e LUOS. Por isso parabenizou os Membros da CPCOE,

A

Décima

Oitava

I'

por mais de um mês, para a Consulta Pública. Item 4.
Reunião

Ordinária

,u 1=
I

I

da Comissão

Permanente

/V-~"

de -\

~

j)~
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