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ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DO
CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – CPCOE

Às nove horas do dia vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte, em cumprimento ao
Decreto nº 40.546 de 20 de março de 2020, por videoconferência, foi aberta a Quadragésima Nona
Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito
Federal – CPCOE, pelo Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos - CAP, Ricardo Augusto de
Noronha, na condição de Coordenador indicado e contando com a  presença dos membros
representantes do Poder Público e da Sociedade Civil,  relacionados ao final desta Ata, para deliberar
sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1 Abertura dos
trabalhos; 1.2 Verificação do quórum; 1.3 Informes do Coordenador; 1.4 Aprovação da 48ª Reunião
Ordinária realizada no dia 1º/04/2020. 2. Itens de Deliberação: 2.1 Assunto: Apreciação do Parecer
SEI-GDF n.º 6/2020 - SEDUH/CAP/COVIR para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos
termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39.272/2018, do processo SEI 00390-00008235/2019-01, que trata
de solicitação de aprovação de projeto de modificação para edificação de uso ins tucional, localizada
na SGAS 915 lotes 75 e 76 - Plano Piloto/DF. 2.2 Assunto: Apreciação do parecer SEI-GDF n.º 7/2020 -
SEDUH/CAP/COVIR para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II,
do Decreto nº 39272/2018, do processo SEI 0132-000946/2007, que trata de solicitação da
Administração Regional de Tagua nga de apuração referente a Carta de Habite-se de edificação de
uso residencial - habitação cole va, localizada na CND 01, lote 13 - Tagua nga/DF. 2.3 Assunto:
Proposta - Alteração do §2° do Ar go 142 do Decreto 39.272/2018. 3. Assuntos Gerais. 4.
Encerramento. Passou imediatamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1 Abertura dos trabalhos: O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha deu por aberta a sessão. Prosseguiu ao Subitem 1.4
Aprovação da 48ª Reunião Ordinária realizada no dia 1º/04/2020: Não havendo manifestações, a
respec va ata foi considerada aprovada conforme apresentada. Em relação ao Item e Subitem 2. Itens
de Deliberação: 2.1 Assunto: Apreciação do Parecer SEI-GDF n.º 6/2020 - SEDUH/CAP/COVIR para
convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº
39272/2018, do processo SEI 00390-00008235/2019-01, que trata de solicitação de aprovação de
projeto de modificação para edificação de uso ins tucional, localizada na SGAS 915 lotes 75 e 76 -
Plano Piloto/DF: informou que trata do processo do templo pertencente a en dade brasileira de
assistência social Legião da Boa Vontade - LBV, localizado no bairro da Asa Sul. Explicitou que o
projeto foi encaminhado à CAP como pedido de modificação para fins de regularização das edificações
existentes, em que foram encontradas desconformidades em relação ao afastamento. Quanto ao
segundo ponto divergente apontado, expôs que está a extrapolação da taxa máxima da edificação dos
subsolos, afirmando que no processo de verificação da Central de Aprovação de Projetos foi aferido a
regularidade dos subsolos. No terceiro ponto levantado, indicou problemas quanto ao quan ta vo de
vagas. Expôs ainda problemas em relação à altura do templo e à área verde. Afirmou que a questão da
altura não mantém condição de ser compensada pela Lei da Compensação Urbanís ca, por exceder o
limite de 50% determinado pela Legislação 940, sendo consolidado com o projeto aprovado no ano de
1987. Em relação aos demais problemas, indicou que há proposta de modificação de projeto em que
os interessados teriam condições de comprovar todas as edificações consolidadas até o ano de 2012,
fomentando a regularização de uma compensação urbanís ca. A Senhora Simone Maria Medeiros
Costa, representante da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanís ca do Distrito Federal -
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Costa, representante da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanís ca do Distrito Federal -
DF Legal, pontuou em relação a validação dos afastamentos obrigatórios, jus ficando que não exis a,
à época, o entendimento de que o subsolo deveria ser aprovado respeitando os afastamentos. A
Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz, representante do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF, solicitou esclarecimentos em relação à aprovação e as
normas vigentes à época. Em resposta, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha informou que a
Norma estava vigente à época da aprovação do afastamento, em relação ao subsolo afirmou não
haver clareza sobre a exigência do afastamento. Em relação à altura, apontou que constava nas
Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGB, à época da aprovação, não apresentando itens que
jus fiquem a aprovação com discrepância de altura. O Senhor Rogério Markiewicz, representante da
Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI/DF, pontuou em relação
ao afastamento do subsolo, que não deve ser adotado, tratando-se da área verde, afirmou que o pleito
poderá ser atendido por estar localizado em cima de laje, da altura da edificação, pontuou que devem
fazer a avaliação, e em relação as vagas de estacionamento, expôs que será possível adotar metade
do quantitativo requerido. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha explicitou que em relação às
vagas, o Art. 120 do an go Código trazia a possibilidade de uso de até 50% das vagas para
equipamentos públicos, não abrangendo o templo. Quanto ao problema apresentado da supressão das
20 vagas, afirmou ser um item passível de compensação. Corroborou com a colocação do
representante da ADEMI-DF, em relação à área verde, em se tratando de um item de fácil solução,
devendo determinar o cumprimento da Norma. No afastamento, afirmou que será feita a
compensação, havendo o entendimento de que à época o subsolo não estava especificado, e mantém
70% de ocupação. O Senhor João Gilberto De Carvalho Accioly, representante do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Distrito Federal - SINDUSCON/DF, externou dúvida em relação ao
processo de regularização a ser adotado.  Ao que o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
respondeu que devem tratar o processo em dois momentos, sendo a primeira aprovação, isolando a
questão da altura, e a outra proposta de modificação, que não mantém possibilidade de aprovação do
processo de modificação de licenciamento com os problemas apresentados, devendo entrar com um
pedido de compensação urbanís ca, considerando a afirma va do interessado de que a edificação foi
construída antes do ano de 2012, não havendo condições de um novo licenciamento. O Senhor
Wander Júnior, Assessoria Jurídico-Legislativo - AJL/CAP/SEDUH, corroborou com a sugestão de tratar
o processo de forma separada, sugerindo a análise dos itens que foram objeto de aprovação,
afirmando que de acordo com o relatório da Comissão de Verificação de Ilegalidades, há diversas
ilegalidades que não poderiam ser convalidadas atualmente. Por fim, explicitou que deviam decidir se
caberia à CPCOE a convalidação ou anulação dos atos apresentados, evitando a caracterização de
alteração da norma sem a atribuição necessária. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
afirmou que a única questão consolidada do ponto de vista de licenciamento de obras seria a altura,
as demais estariam atendidas em uma proposta de modificação, sendo colocadas como exigências,
estando inerentes ao projeto de modificação, em que o interessado estaria aberto à compensação
urbanís ca para resolver os itens que não apresentam condições de licenciamento. A Senhora Marcia
Maria Braga Rocha Muniz suges onou que fosse feito um estudo para definição de premissas
básicas de convalidação, evitando que situações similares sejam analisadas pela CPCOE. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha concordou com a sugestão, sugerindo que seja definido
um grupo menor da CPCOE para avaliação dos levantamentos da COVIR, determinando uma linha de
corte de processos. O Senhor Alberto Alves de Faria, representante da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade - FAU/UnB, pontuou que deve haver o entendimento das atribuições da
CPCOE no tocante a convalidação. Quanto a questão da altura, expressou que implica em uma análise
da prescrição e dos embasamentos da decisão, por não haver subsídios suficientes para caracterizar
que a ilegalidade possa ser convalidada. A Senhora Valéria Arruda de Castro, representante do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF, esclareceu que devem verificar o
Habite-Se, e não havendo, afirmou que a altura é a es pulada na definição, devendo ser definida
meios de compensação. Tendo Habite-Se, reiterou que devem dar con nuidade ao processo sem a
convalidação da CPCOE, por meio de um processo administra vo, por se tratar de uma aprovação
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indevida para a época. A Senhor Helena Ferreira Noronha, representante da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal -SEDUH, externou que há dúvidas com
relação à atribuição da CPCOE em fazer a convalidação no respec vo processo devendo ser feita uma
auditoria para iden ficar as atribuições e posteriormente as soluções a serem adotadas. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha esclareceu que há um Habite-Se do ano de 1993, que
inclui a questão da altura, exis ndo no próprio procedimento da Comissão o encaminhamento do
levantamento do problema e a solicitação para que a Administração Regional faça a apuração dos
fatos. O Senhor Giulliano Magalhães Pena , representante da Companhia Imobiliária De Brasília -
TERRACAP, afirmou que por ter havido a emissão do Habite-Se em 1993, deveriam re rar a questão da
altura, fazendo a indicação de um procedimento administra vo em relação a aprovação, destacando
ser uma questão interna dos órgãos. Quanto ao restante dos problemas apresentados, suges onou
que seja feito um indica vo definindo se haverá ou não compensação urbanís ca. O Senhor João
Gilberto de Carvalho Accioly corroborou com a sugestão do representante da Terracap, reiterou a
sugestão de discussão na CPCOE para estabelecimento de uma Portaria sobre critérios de
convalidação. O Senhor Ronildo Divino de Menezes, representante Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA/DF, indicou que deviam analisar as solicitações atuais, sinalizando que a questão
da verificação da altura não deve comprometer o prosseguimento do processo de execução das
demais modificações solicitadas. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha propôs VOTAÇÃO:
DELIBERAR pela con nuidade da análise do projeto de modificação com base na Lei n° 2.105, de 1998
e decreto 19.915, de 1998 e suas alterações, especialmente o ar go 25 do mesmo decreto, para que a
análise pelo órgão licenciador se limite à parte modificada em relação ao projeto anteriormente
aprovado e já licenciado. VOTO: Dessa forma, registra-se a votação do Colegiado com 12 (doze) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum de abstenção.  Seguiu ao Subitem 2.2 Assunto:
Apreciação do parecer SEI-GDF n.º 7/2020 - SEDUH/CAP/COVIR para convalidação ou anulação dos
atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39.272/2018, do processo SEI 0132-
000946/2007, que trata de solicitação da Administração Regional de Tagua nga de apuração
referente a Carta de Habite-se de edificação de uso residencial - habitação cole va, localizada na
CND 01 lote 13 - Tagua nga/DF: Informou que o projeto tem Habite-Se, e a Administração Regional
encaminhou o processo ques onando a emissão da Carta de Habite-Se com a ausência de
documentos, sendo eles: projeto de prevenção de incêndio, consulta prévia de prevenção da saída de
emergência, declaração de aceite do corpo de bombeiros para fins de Habite-Se, laudo da Companhia
de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, nada consta emi do pela Agência de
Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, a inexistência dos comprovantes da Taxa de Execução de
Obras - TEO. Expôs que o Corpo de Bombeiros afirma que não existe qualquer processo de
licenciamento na área indicada, e mantém quatro autos de infração aplicados atualmente no
processo. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa fez ques onamentos pontuais ao parecer, se
houve manifestação do Corpo de Bombeiros em relação aos pareceres ausentes e se há possibilidade
de sanar as questões apontadas. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha reiterou que não há
processo de licenciamento, registro de vistoria ou qualquer po de manifestação do Corpo de
Bombeiros no que diz respeito ao lote, não havendo licenciamento e constando quatro autos de
infração gerados para o endereço. Explicitou que estão propondo a anulação do Habite-Se, estipulando
prazo para regularizar as pendências, emi ndo novo Habite-Se após a vistoria do Corpo de Bombeiros.
O Senhor Giulliano Magalhães Penatti fez ques onamentos em relação a avaliação da documentação
faltante e as razões que levaram a Administração Regional a levantar os problemas apresentados. Em
resposta, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha explicou que a Administração encaminhou o
processo sem jus fica vas, cogitando a possibilidade de que o próprio condomínio buscou os
esclarecimentos. O Senhor Alberto Alves de Faria apontou que consta no relatório que o processo foi
concluído em conformidade com o projeto arquitetônico aprovado, interpelando sobre a diferença
entre anular a Carta de Habite-Se e exigir que se cumpra os itens em desconformidade. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha declarou que a anulação é necessária quando durante o
processo é averiguada a existência de ilegalidades, sendo a anulação o passo seguinte.  O Senhor
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Wander Júnior esclareceu que a COVIR após elaborar o relatório no ficou o interessado,
oportunizando o saneamento dos vícios, em não havendo manifestação do interessado afirma que
houve o entendimento que a manutenção do Habite-Se coloca em perigo os moradores da área. O
Senhor Ronildo Divino de Menezes assinalou que a anulação do Habite-Se implicará no refazimento
de todos os registros das unidades imobiliárias do prédio em discussão, afirmando que o prejuízo
recairá aos habitantes do edi cio. O Senhor Wander Júnior reiterou que o pleito sobre as
irregularidades par u do próprio condomínio, e declarou que as consequências das irregularidades
também devem ser arcadas pelo condomínio. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz
ques onou quais seriam as medidas efe vas adotadas em hipótese de anulação do Habite-Se,
afirmando que deve haver o indica vo de medidas que garantam a segurança dos moradores da área.
O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha respondeu que em caso de anulação do Habite-Se, o
Corpo de Bombeiros no ficará o interessado novamente, e os órgãos responsáveis tomarão as
providências cabíveis. Complementou que a ausência de consulta prévia do Corpo de Bombeiros pode
afetar ainda o projeto de arquitetura. O Senhor João Gilberto De Carvalho Accioly declarou que o
ponto crucial é a questão de segurança, sugerindo que seja feita uma orientação para que atendam as
condições apontadas pelo Corpo de Bombeiros, evitando a anulação do Habite-Se. A Senhora Helena
Ferreira Noronha solicitou esclarecimentos quanto a posição do condomínio no processo,
corroborando que a questão da segurança é primordial. O Subsecretário Ricardo Augusto de
Noronha esclareceu que o condomínio foi no ficado por meio do síndico, explicitou que há o
entendimento que o mesmo é o interessado do processo, e o erro adveio do proprietário e do
responsável técnico à época do licenciamento. Propondo que seja ques onado ao Corpo de Bombeiro
a gravidade da situação na área, e a depender da resposta seja procedida a anulação, ou declarar a
anulação e aguardar a manifestação do interessado para que sane as divergências. O Senhor João
Gilberto De Carvalho Accioly sugeriu que ambas sugestões sejam aplicadas. Após discussão, o
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha pontuou em relação ao recurso, que o prazo es pulado
seria 10 dias, prazo este estabelecido para processos administra vos. Em não havendo manifestação,
sumariamente será anulado. Caso haja manifestação, explicitou que será encaminhada para a CPCOE
para avaliação, com a possibilidade de anulação ou manutenção e encaminhamento ao Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal -CONPLAN para avaliação. Colocou o processo
em regime de VOTAÇÃO. Deliberar pela anulação da Carta de Habite-se 66/2010, cien ficando o teor
da presente decisão às partes interessadas con das no processo (inclusive, se possível, ao
empreendedor responsável pela obra), ao Condomínio e ao Responsável técnico. Ademais, deve a
COVIR comunicar ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – CBMDF e ao DF Legal a inexistência de
projeto de prevenção de incêndio aprovado para providências que aqueles órgãos julgarem cabíveis. O
Senhor Giulliano Magalhães Pena  complementou que deve ser indicada que a gravidade da
situação deve ser analisada garantindo a segurança dos moradores. O Senhor Wander Júnior apontou
que deve haver flexibilidade quanto a obrigação de no ficação ao responsável pela execução da obra,
por se tratar de um processo an go. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha re ficou o texto,
aplicando que será no ficado caso seja possível. VOTO: Dessa forma, registra-se a votação do
Colegiado com 12 (doze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum de abstenção O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha avançou ao Subitem 2.3 Assunto: Proposta - Alteração do
§2° do Ar go 142 do Decreto 39.272/2018: Jus ficou que em razão do aumento da procura para
emissão de cartas de Habite-Se, a equipe da SEDUH não tem conseguido dar vazão as solicitações, por
esta razão, em acordo o DF Legal, a proposta visa dar celeridade a essa pologia, especialmente de
habitações unifamiliares, permi ndo a diminuição do tempo de espera para emissão das Cartas de
Habite-Se. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa acrescentou que a solicitação trata da
subs tuição do laudo topográfico pela garan a dada pelo Responsável Técnico - RT quanto as
informações mínimas a serem publicadas, através de um Termo de Responsabilidade - TR assinado,
subs tuindo para adaptações unifamiliares um croqui de locação, denominado croqui de locação para
fins de Habite-Se, juntamente com um termo de responsabilidade assinado pelo RT e o proprietário
garan ndo que as informações constantes no croqui estão corretas. Afirmou que o texto para
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alteração do ar go ainda não foi finalizado, jus ficando que há a possibilidade de alteração do Art.
142 e do Art. 75 do Decreto. Em razão da urgência, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
explicitou que os requisitos para o croqui serão dispostos através de Portaria, propôs que
prosseguissem a VOTAÇÃO:  DELIBERAR favoravelmente à alteração do Decreto nº 39.272, de 2 de
agosto de 2018, para o fim específico de oportunizar ao interessado a subs tuição do laudo
topográfico pela apresentação de levantamento técnico do empreendimento elaborado e assinado
pelo responsável técnico da obra, acompanhado da ART ou RRT da mesma obra, tudo com o fito de
viabilizar e dar celeridade à emissão da Carta de Habite-se ou do Atestado de Conclusão. VOTO:
Dessa forma, registra-se a votação do Colegiado com 12 (doze) votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhum de abstenção do teor da alteração, informando que o texto seria redigido a
posteriori, não havendo necessidade de reapresentação na Comissão. Seguiu ao Item 3. Assuntos
Gerais: A Chefe da Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados - ASCOL/SEDUH, Eliete Góes informou
que seria colocado em bloco de assinatura a ata aprovada, assim como as três decisões apresentadas
na atual reunião. Não havendo mais assuntos a tratar, a Quadragésima Nona Reunião Ordinária da
Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal – CPCOE, foi
encerrada pelo Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha, agradecendo a presença de todos. Ata
aprovada na 50ª Reunião Ordinária realizada no dia 20 de maio de 2020, por videoconferência.

HELENA FERREIRA NORONHA, Suplente - SEDUH; JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS, Titular - SEDUH;
CAMILA ALVES JORDÃO, Suplente - CACI; GIULLIANO MAGALHÃES PENATTI, Titular - TERRACAP;
ALEXANDRE CUNHA MELLO REISMAN, Suplente - SECID; SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA, Titular -
DF LEGAL; MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, Titular - CREA/DF; RONILDO DIVINO DE MENEZES,
Suplente - CREA/DF; ROGÉRIO MARKIEWICZ - Titular - ADEMI/DF; VALÉRIA ARRUDA DE CASTRO,
Titular - CAU/DF; JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY, Titular - SINDUSCON/DF;  HELOÍSA MELO
MOURA, Suplente - IAB/DF; GUIDO SABOYA DE ARAGÃO, Suplente - IAB/DF; ALBERTO ALVES DE
FARIA, Suplente - FAU/UnB.

RICARDO AUGUSTO DE NORONHA

Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos – CAP

Coordenador Indicado

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO AUGUSTO DE NORONHA - Matr. 091439-8,
Subsecretário(a) da Central de Aprovação de Projetos, em 21/05/2020, às 10:08, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DA CUNHA MELLO REISMAN -
Matr.1689552-5, Diretor(a) de Programas e Operações, em 21/05/2020, às 11:26, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Guido Saboya de Aragão, Usuário Externo, em
21/05/2020, às 13:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA Matr. 041430-1,
Auditor(a) de Atividades Urbanas, em 21/05/2020, às 16:24, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Rogerio Markiewicz, Usuário Externo, em
21/05/2020, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIULLIANO MAGALHAES PENATTI - Matr.0002080-0,
Arquiteto(a), em 21/05/2020, às 16:37, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Gilberto de Carvalho Accioly, Usuário Externo,
em 21/05/2020, às 17:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HELENA FERREIRA NORONHA - Matr.0275033-3,
Assessor(a), em 22/05/2020, às 09:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS - Matr.1666363-
2, Assessor(a) Especial, em 22/05/2020, às 10:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, Usuário
Externo, em 22/05/2020, às 10:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alberto Alves de Faria, Usuário Externo, em
22/05/2020, às 12:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA ARRUDA DE CASTRO, Usuário Externo, em
22/05/2020, às 15:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Heloísa Melo Moura, Usuário Externo, em
25/05/2020, às 11:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA ALVES JORDÃO RAMOS - Matr. 1.672.514-X,
Assessor(a), em 26/05/2020, às 11:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Ata 49ª RO CPCOE 22 04 2020 (40469651)         SEI 00390-00005398/2018-43 / pg. 6



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40469651 código CRC= 77071D19.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 2º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

3214-4101

00390-00005398/2018-43 Doc. SEI/GDF 40469651

Ata 49ª RO CPCOE 22 04 2020 (40469651)         SEI 00390-00005398/2018-43 / pg. 7


	Ata 49ª RO CPCOE 22 04 2020 (40469651)

