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ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DO
CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – CPCOE

Às nove horas do dia vinte e nove do mês de julho 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 Quinquagésima
Primeira Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do
Distrito Federal - CPCOE, pelo Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos – CAP/SEDUH,
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 Presidente; 1.4. Apreciação e aprovação da Ata
da 50ª Reunião Ordinária realizada no dia de 20/05/2020. 2. Processos para Deliberação: 2.1 Processo
Nº: 00390-00004099/2020-14. Assunto: Apreciação do parecer (44162945) para convalidação ou
anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, que trata de
solicitação de visto de projeto de modificação de edificação de uso ins tucional (Hospital), localizada
na SEP SUL 713/913 CONJUNTO G - PLANO PILOTO. 2.2 Processo Nº: 0142-000583/2011. Assunto:
Apreciação do parecer (44163014) para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos
termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, que trata de solicitação de habilitação de projeto de
edificação de uso residencial (habitação cole va econômica), localizada na QR 110 CONJUNTO 10-A
LOTE 02 - SAMAMBAIA/DF. 2.3 Processo Nº: 00390-00001909/2020-72. Assunto: Apreciação do
parecer (44163100) para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II,
do Decreto nº 39272/2018, que trata de solicitação de Carta de Habite-se da edificação de uso
residencial (habitação mul familiar), localizada na QR 102 LOTE 09, PRAÇA DO PERDIZ, ÁGUAS
CLARAS/DF. 2.4 Processo Nº: 0132-000946/2007. Assunto: Apreciação do recurso (44163282) a
Decisão nº 12/2020 que deliberou pela anulação da Carta de Habite-se nº 66/2010 da edificação
situada na CND 01 LOTE 13 - TAGUATINGA/DF (processo SEI). 2.5 Processo Nº: 0132-001507/2014.
Assunto: Apreciação do parecer (44163337) para convalidação ou anulação dos atos administra vos,
nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, que trata de solicitação de alvará de construção
para habitação unifamiliar localizado na QS 05 Rua 310 Lote 03 Unidade 08 - Tagua nga/DF. 2.6
Processo Nº: 0132-00002343/2018-31. Assunto: Apreciação do parecer (44163402) para convalidação
ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, que trata
de solicitação de alvará de construção para habitação unifamiliar localizado na QS 05 Rua 310 Lote 03
Unidade 15 - Tagua nga/DF. 2.7 Assunto: Ques onamento quanto ao conceito de beiral e sua
u lização, em área pública, como marquise, obrigatória ou não. 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento.
Passou imediatamente ao Item e Subitem 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha deu por aberta sessão. Passou ao subitem 1.2.
Verificação do quórum: Verificado como suficiente. Cumprimentou a todos e deu posse aos membros:
Márcia Maria Braga Rocha Muniz, como membro tular, Ronildo Divino de Menezes, como membro
suplente, ambos representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
- CREA/DF, Valéria Arruda de Castro, como membro tular e o André Velloso Ramos, como membro
suplente, ambos representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF.
Quanto ao Subitem 1.3. Informes do Presidente: Não houve. Prosseguiu ao Subitem 1.4. Apreciação e
aprovação da Ata da 50ª Reunião Ordinária realizada no dia de 20/05/2020: Não havendo
observações, a respec va ata foi considerada aprovada. Passou ao Item e Subitem 2. Processos para
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Deliberação: 2.1 Processo Nº: 00390-00004099/2020-14 Assunto: Apreciação do parecer (44162945)
para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº
39272/2018, que trata de solicitação de visto de projeto de modificação de edificação de uso
institucional (Hospital), localizada na SEP SUL 713/913 CONJUNTO G - PLANO PILOTO: O Subsecretário
Ricardo Augusto de Noronha fez uma breve introdução do projeto, salientando que trata-se de
pedido de acréscimo de áreas técnicas, com alterações internas do uso já aprovadas. Reiterou que
determinados itens de acessibilidade não foram cumpridos no úl mo projeto aprovado e que há
diferenças rela vas à taxa de ocupação. Apresentou ainda a legislação per nente, a des nação
dispondo que os lotes edificados terão uso des nado a escritórios de órgãos e en dades públicas,
empresas privadas, sociedade de economia mista, fundações, clínicas médicas e dentárias, curso de
aprimoramento profissional e a vidades de profissionais liberais, ficando vedada a u lização para fins
comerciais, e estendida a u lização do Setor de Edi cios Públicos Sul, também para instalação de
hospital de pequeno porte. Apresentou as delimitações do lote, que tem taxa de ocupação de 45% do
lote, e o coeficiente de 2 (dois). Quanto ao estacionamento, informou que foi solicitado a
possibilidade de exis r estacionamento interno ao lote, cujo projeto deverá ser analisado
previamente, que definirá o número mínimo de vagas e sua distribuição na área do lote. Quando a
edificação for des nada ao hospital de pequeno porte deverá haver previsão de estacionamento de
veículo dentro dos limites do lote, na proporção de uma vaga para cada 50 metros quadrados de área
construída. Ele traz também a u lização do subsolo, u lizável apenas para estacionamento ou
depósito dos ocupantes do prédio, fazem exceção às edificações des nadas a clínicas médicas, que
poderão u lizá-lo como estacionamento ou garagem, depósitos e outras a vidades de caráter
transitório de uso diurno ou noturno, desde que de iluminados e ven lados de acordo com o Código de
Edificações de Brasília, e que não será computado no cálculo de área máxima de u lização, devendo
obedecer os mesmos afastamentos do item 2. Quanto ao item 2 de acessibilidade, informou que o
interessado se pron ficou a corrigir os problemas durante a análise da modificação. Pontuou
problemas de afastamentos nas duas laterais do empreendimento e a proposta de modificação com
uma inserção de um elevador dentro do perímetro da escada existente. Informou que foi constado que
o número mínimo de vagas aprovadas no projeto de 2010, não atende a área construída, e apresentou
dificuldades com o microfilmado. Apontou ainda a u lização do pavimento como hospital, em que as
Normas de Gabarito - NGB, dispõem que o subsolo é des nado para a vidades transitórias,
apresentando a dificuldade de definição das a vidades correlatas à área que envolvam o reservatório,
subestação, cômodos de pressurização de escada, que são cômodos de equipamentos necessários ao
funcionamento da edificação, independentemente do uso. Informou que a Subsecretaria do Conjunto
Urbanís co - SCUB, em princípio, não encontrou óbice a instalação do novo equipamento, por se
enquadrar como uma a vidade de caráter transitório, porém, afirmou que houve um entendimento
posterior, através do comunicado 772, que foi encaminhado ao interessado, que entendeu contrário a
0001/1 GB, por se tratar de hospital de pequeno porte, que não estaria beneficiado pela exceção.
Após apresentação, definiu que tratariam primeiramente da parte que consta no projeto aprovado,
sobre afastamentos e vagas, e posteriormente discu riam os pedidos de acréscimo, que trata dos
entendimentos do que permi do atualmente pela norma vigente, no que diz respeito aos cômodos de
pressurização. A Senhora Vera Amorelli, representante do interessado pontuou quanto ao primeiro
caso, que trata do acréscimo da casa de máquina para pressurização da escada de emergência
aprovada em 2010, informou que a escada de emergência não está no afastamento obrigatório, sendo
uma instalação técnica, que é exigida pelo Corpo de Bombeiros. Afirmou que a clínica médica e o
hospital de pequeno porte, pelo demonstrado nos termos que constam no próprio alvará de
construção, são semelhantes, jus ficando que pode ser enquadrado nesta exceção. Com relação a
localização dos reservatórios de água de subsolo, concordou que trata-se de uma necessidade do
prédio, não sendo uma a vidade. Por fim, a questão da subestação de energia elétrica, com o
entendimento de que o hospital tem equipamentos que necessitam de suporte por subestação, que
exige que se u lize mais uma parte da área no subsolo, solicitando um pequeno acréscimo para esta
área, reportando ao Decreto 25.856/2005, que faz parte do regulamento do Código de Obras anterior,
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o qual permite a instalação do equipamento de subestação no afastamento obrigatório, desde que
situado a no mínimo 60 cen metros da divisa para o local do lote e se a norma de ocupação não fizer
uma restrição específica para tal equipamento. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
declarou resolvido a ausência do microfilmado, pela u lização do processo de 2010 como base, e
também o Item 2, que trata da acessibilidade, reafirmando que o próprio interessado colocou no
recurso que será atendido. Seguiu para o terceiro item, que trata da taxa de ocupação máxima, em que
a Senhora Márcia Maria Braga Rocha Muniz, representante do CREA/DF, e o Senhor João Gilberto de
Carvalho Accioly, representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal -
SINDUSCON, fizeram ques onamentos com relação a taxa de ocupação de 7%. O Senhor Rogério
Markiewicz, representante da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal -
ADEMI/DF, externou que é fundamental para a análise de projetos anteriormente aprovados, que
sejam considerados o cálculo de área feito à época. Com relação a subestação, afirmou que trata-se
de obra que não depende do empreendedor ou do proprietário, sendo uma exigência do órgão
responsável que irá colocar um equipamento de uso público dentro do lote, concordou que deve ser
feito dentro dos afastamentos. Apontou o Art. 76, declarando que é imprescindível o direito da
Administração Pública de anular os atos administra vos com efeitos favoráveis ao interessado, e em
não comprovada a má-fé decaia a pena em cinco anos. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly
sugeriu que analisassem o projeto sobre a ó ca do Art. 76, apontado pela Senhora Vera Amorelli,
atentando-se somente ao que foi alterado no projeto de 2010. Salientou sobre a tenta va de
aperfeiçoamento das análises para garan r a segurança jurídica nos processos. Complementou
afirmando que a obra, aparentemente, está próxima de sua conclusão, tratando-se de uma
reaprovação com pequenas alterações para fins de Habite-Se, apontando que não caberia
ques onamentos quanto a análise e aprovação do processo, em 2010, devendo seguir para a
convalidação. O Senhor Alberto Alves de Faria, representante da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de Brasília - FAU/UnB, declarou a importância de manter os limites das
atribuições da CPCOE. Quanto ao Art. 76, reiterou que o mesmo estabelece um prazo decadencial, e a
análise dos parâmetros é do ano de 2010, e através do projeto aprovado com as condições
apresentadas no relatório, afirmou que não indicam indícios de ilegalidade, corroborando que devem
analisar o processo com o Art. 76 aplicado ao caso. Ques onando quais as competências da CPCOE
para alteração, aprovação ou eventualmente anulação do processo, e sobre a convalidação da Lei,
perguntou se outra instância deveria estender a aplicação da norma. O Senhor Ronildo Divino de
Menezes, representante da CREA/DF, afirmou não ser totalmente favorável à aprovação do projeto
como está, tendo em vista que estão atendendo a questão de segurança. Em resposta, o Subsecretário
Ricardo Augusto de Noronha afirmou que estão convalidando o projeto no que diz respeito à taxa de
ocupação e afastamentos rela vos a subestação e a escada de emergência. Após discussão, o Senhor
Alberto Alves de Faria esclareceu ser a favor da convalidação com base no Art. 76, ressaltando que a
convalidação não amplia ou altera a aplicação de demais normas, sendo uma aprovação de atos
administra vos pra cados no decorrer do prazo previsto no Art. 76. O Senhor Wander Júnior,
Assessoria Jurídica Legisla va - AJL/CAP/SEDUH declarou que deve haver uma deliberação para
reconhecimento da decadência ou para de fato proceder à convalidação. A Senhora Simone Maria
Medeiros Costa, representante da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanís ca do Distrito
Federal - DF-LEGAL, pontuou quanto a u lização do termo “erro”, jus ficando que há diversas
interpretações à época de análise de projeto. O Senhor Ricardo Augusto de Noronha propôs que a
CPCOE deliberasse o processo com base no § 5º do Art. 73, com o entendimento de que o projeto de
2010 foi aprovado com base no entendimento norma vo da época. O Senhor Wander Júnior
complementou sugerindo fazer uma deliberação u lizando os dois ar gos, que dada à decadência
prevista no Art. 76 e a verificação de que não houve má-fé é possível proceder à convalidação. O
Senhor Rogério Markiewicz sugeriu a u lização dos termos “falta de indícios de má-fé”. A Senhora
Simone Maria Medeiros Costa, destacou que deviam esclarecer que o caso do projeto em discussão
é específico, apresentando questões simples, em que não cabem interpretações. Após a definição de
que a CPCOE, com base no § 5º do Art. 73 e do § 76, convalidará os atos pra cados no projeto
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aprovado em 2010. Seguindo para as questões modificação com alterações internas, com a exceção
de cômodos de pressurização, e questões de emergência de elevadores, e de subestação. Com uma
segunda questão, que trata do acréscimo da subestação em afastamento obrigatório. O Senhor João
Gilberto de Carvalho Accioly corroborou que não existe na NGB menção que possibilite a instalação
de cômodos técnicos em nenhum pavimento. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha declarou
quanto à possibilidade de compar mentos técnicos, tais como subestações, cômodos de
pressurização e reservatórios, que a CPCOE não vê óbice à locação desses descritos como exemplo,
no subsolo. Em relação às vagas de estacionamento, informou que serão tratadas no que diz respeito
ao acréscimo, uma vez que o projeto foi concebido pelo Código an go, mantendo-se as vagas
existentes, com base projeto e 2010, e as alterações com acréscimo de novas vagas serão cobradas,
atendendo ao norma vo vigente no projeto. Ques onou se havia o entendimento que a subestação
poderia con nuar no afastamento ou se deveria respeitar o norma vo. Nesse ponto aí eu entendo que
ela pode e deve respeitar o norma vo. Eu quero a opinião de vocês. Após debate, o Subsecretário
Ricardo Augusto de Noronha colocou em VOTAÇÃO:  ficou delibado pela convalidação dos atos
administra vos mencionados nos itens 3, 4, 5, 6 e 7 do Parecer SEI-GDF n.º 16/2020 -
SEDUH/CAP/COVIR, pois, respaldado pelo parágrafo 5º do ar go 73 da Lei nº 6.138 de 26 de abril de
2018, concluiu-se que o projeto visado em 04/02/2010 foi analisado segundo a interpretação da
norma u lizada na data do seu visto, com isso, com base no ar go 76 da Lei nº 6.138/2018 também
reconhece a decadência dos indícios de irregularidades por falta de sinais de má fé, E DELIBERAR
também pela con nuidade da análise do projeto de modificação apresentado observando: - A CPCOE
entende que os compar mentos técnicos, tais como subestações, cômodos de pressurização e
reservatório podem ser locados no pavimento subsolo, uma vez que não configuram o uso da
edificação e sim compar mentos necessários ao pleno funcionamento do edi cio. - Quanto as vagas
de estacionamento, a CPCOE entendeu com base no ar go 25 do Decreto 19.915/1998, que, caso haja
no projeto modifica vo alguma alteração de área que implique na cobrança de novas vagas, estas
serão contabilizadas apenas com base na parte alterada em relação ao úl mo projeto licenciado,
ficando inalteradas a vagas já existentes em projeto. - Quanto a subestação elétrica locada no
afastamento mínimo obrigatório em subsolo, a CPCOE entendeu que a parte acrescida apresentada
em projeto poderá situar-se nos referidos afastamentos, uma vez que o disposto no ar go art. 152 da
Lei 2.105/1998, se refere aos demais parâmetros preconizados pela norma urbanís ca válida para o
lote.  2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 13 (treze) votos
favoráveis. Prosseguiu ao Subitem 2.2 Processo Nº: 0142-000583/2011 Assunto: Apreciação do
parecer (44163014) para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II,
do Decreto nº 39.272/2018, que trata de solicitação de habilitação de projeto de edificação de uso
residencial (habitação cole va econômica), localizada na QR 110 CONJUNTO 10-A LOTE 02 -
SAMAMBAIA/DF: Informou que trata-se de projeto da QR 110 em Samambaia, aprovado em dezembro
de 2011, pela Administração Regional, com o alvará de 2012, também emi do pela Administração
Regional, contendo sessenta unidades residenciais de apartamentos. Explicitou que foi aprovado um
requerimento de modificação na CAP, em 2014 e 2015, em que foi constatado que o projeto não
atendia ao cone de afastamento, previsto no Plano Diretor Local - PDL de Samambaia, entrando com
uma exigência sobre essa questão, fez com que o empreendedor re rasse 10 unidades habitacionais.
 Acrescentou que pela Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, no que diz respeito à altura, o projeto
seria aprovado, não atendendo ao afastamento da LUOS. Informou que por orientação, a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional do DF - CODHAB, solicitou o cancelamento do projeto aprovado em
2015, pela CAP e solicitou que fosse avaliado pela CPCOE a possibilidade de convalidação do projeto
aprovado pela administração, em 2011. Entretanto, explicou que os recursos já estavam alocados e os
mutuários selecionados, com a documentação em andamento, bem como a obra, que está em
andamento, impossibilitando o atendimento dos afastamentos atualmente impostos pela LUOS.
Comunicou que a CODHAB teve um processo aberto pela Caixa Econômica, solicitando
esclarecimentos sobre a diminuição das moradias e qual des nação seria dada ao recurso alocado
para os moradores das dez unidades que foram suprimidas. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa
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fez ques onamentos com relação ao cone. Esclarecidas pelo Subsecretário Ricardo Augusto de
N oronha, em seguida. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly pontuou que o relatório
apresenta questão judicial, advinda de ques onamento do Ministério Público. A Senhora Valéria
Arruda de Castro apontou o Art. 76, que dispõe sobre impossibilidade de a Administração anular os
atos feitos no prazo de cinco anos, acrescentando que os prejuízos devem estar claramente
demonstrados pela CAP. O Senhor  Alberto Alves de Faria esclarecimentos quanto ao termo
convalidação, solicitando demonstrações para o entendimento da extensão de uma eventual
convalidação da CPCOE ao processo, sobre a ó ca das ações movidas pelo Ministério Público e pelos
moradores. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha expôs o entendimento de que a
convalidação, no que diz respeito exclusivamente à questão do cone, não causa interferência nas
demais ações que estejam em curso. Explicou que haveria a possibilidade de fazer a convalidação do
que diz respeito à aplicação do cone de afastamento, e qualquer outra ação que esteja em curso deve
ser avaliada em um segundo momento, sem prejuízos. O Senhor Ronildo Divino de Menezes declarou
que a convalidação viria sanar o grande problema com relação aos beneficiados e o projeto. O Senhor
Wander Júnior complementou declarou que a convalidação seria favorável aos adquirentes,
suprimindo as ações judiciais. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha solicitou que fossem
verificadas as abstenções no processo. Em decorrência da quan dade de abstenções, a Senhora
Marcia Maria Braga Rocha Muniz, afirmou que as informações sobre o processo estavam
insuficientes, gerando desconforto para proceder à votação. Sugeriu que fosse feito um ato temporal
sobre a questão, dando a possibilidade de estudo do processo. O Subsecretário Ricardo Augusto de
N oronha passou a VOTAÇÃO: pela prorrogação da análise para anulação ou convalidação das
irregularidades apontadas no Parecer SEI-GDF n.º 10/2020 - SEDUH/CAP/COVIR, para que sejam
apresentadas informações mais detalhadas quanto a temporalidade dos atos administra vos e como
também informações rela vas às ações judiciais presentes no interior do referido processo. Dessa
forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 13 (treze) votos favoráveis. Seguiu ao
Subitem 2.3 Processo Nº: 00390-00001909/2020-72 Assunto: Apreciação do parecer (44163100) para
convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº
39272/2018, que trata de solicitação de Carta de Habite-se da edificação de uso residencial
(habitação mul familiar), localizada na QR 102 LOTE 09, PRAÇA DO PERDIZ, ÁGUAS CLARAS/DF:
Informou que o projeto teve o alvará emi do em março de 2005, e outro alvará em março de 2010,
ambos pela administração regional, e tem uma carta da Habite-Se parcial de dois blocos. Acrescentou
que esses dois blocos não incluem o que está no ques onamento, e que o levantamento feito pelo
Ministério Público demonstra a necessidade de enquadramento do empreendimento como polo
gerador de tráfego e necessidade de apreciação pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal -
DETRAN-DF. Declarou que o processo apresenta dois pontos básicos: o enquadramento do Relatório
de Impacto de Trânsito - RIT, e o alvará que não foi emi do com acréscimo, em detrimento ao
acréscimo de em torno de 200 metros de área, que não foi contabilizado no documento de aprovação.
O Senhor Fabrício, representante do Empreendimento Verdes Brasil, informou que a solicitação de
convalidação do alvará de construção foi feita por dois mo vos, a primeira questão que nós
gostaríamos de ver era com relação ao Relatório de Impacto de Trânsito - RIT, assegurando que o
empreendimento não se encaixa mais como polo gerador de tráfego, por ter menos de 400 vagas,
esclarecendo que a solicitação é para o Habite-Se do remanescente de 104 unidades, com 125 vagas.
Com relação as outras áreas, sobre o reservatório tratando-se de uma área técnica, de acordo com o
disposto pelo Art. 122 do Decreto 39.272, Parágrafo 3, sendo um reservatório subterrâneo. Quanto a
questão da guarita, afirmou se tratar de uma área operacional, também permi da pelo Art. 122.
Afirmou que cumpriram todas as exigências apresentadas pelos órgãos, solicitando a convalidação,
com base na legislação especificada. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha declarou que o
acréscimo seria apenas uma questão documental, culminando na emissão de um novo alvará com a
área corrigida. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly destacou que a emissão de um novo
alvará pode gerar problemas onerosos no condomínio, que deve fazer memorial, suges onando que
avaliassem as opções. Com relação a questão do Polo Gerador de Viagens – PGV, afirmou que a nova

Ata 51ª RO CPCOE 29 07 2020 (45914668)         SEI 00390-00005398/2018-43 / pg. 5



lei dispõe sobre a possibilidade de retroagir em bene cio do cidadão. O Senhor Wander Júnior
confirmou que de acordo com a legislação 5.632, o empreendimento ficaria dispensado e a
convalidação seria aceitável, porém, esclareceu que o processo judicial pode impor a apresentação de
um Relatório de Impacto de Trânsito e outras medidas que venham a ser determinadas, a depender da
decisão do Tribunal de Jus ça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. Após discussão, a Senhora
Simone Maria Medeiros Costa ques onou quanto a possibilidade de fazer o requerimento de
modificação com acréscimo, para emissão de um novo alvará de construção apenas para a área da
guarita, a ser discriminado no próximo Habite-Se do bloco em questão, mantendo a validade dos
restantes. Em resposta, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha informou sobre a necessidade
de modificação de todo memorial, em decorrência do novo alvará. Com relação a guarita, o Senhor
Marcelo Andrade informou que foi feito o acréscimo de uma lixeira aberta, por uma exigência do
Serviço de Limpeza Urbano - SLU. Após considerações, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
ques onou se os membros par cipantes concordavam com a convalidação do projeto aprovado, tendo
em vista que a legislação atual não enquadra o empreendimento como polo gerador de viagens e com
a desconsideração da área de acréscimo, em razão do pequeno percentual e o entendimento à época,
no que diz respeito aos reservatórios do cálculo de área. VOTAÇÃO: ficou deliberado que o Parecer
SEI-GDF n.º 11/2020 - SEDUH/CAP/COVIR, no que tange a aplicação Relatório de Impacto de Trânsito -
RIT, considerando que a Lei 5.632, de 17 de março de 2016, que dispõe sobre Polo Gerador de Viagens
– PGV, não enquadraria o empreendimento. Delibera também a dispensa de expedição de novo Alvará
de Construção, tendo em vista que a área em tela não seria computada no potencial constru vo, com
base no ar go 102 da Lei n.º 6.138/2018 e ainda, tal divergência é prevista pelo ar go 62 da mesma
Lei. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 13 (treze) votos
favoráveis. Dando con nuidade o Subsecretário informou o adiamento da deliberação do Subitem 2.4
Processo Nº: 0132-000946/2007 Assunto: Apreciação do recurso (44163282) a Decisão nº 12/2020
que deliberou pela anulação da Carta de Habite-se nº 66/2010 da edificação situada na CND 01 LOTE
13 - TAGUATINGA/DF (processo SEI) , em razão da ausência de detalhes, que comprometeria a
apreciação do processo foi DELIBERADO em votação pelo adiamento da apreciação do item 2.4 para a
próxima Reunião da CPCOE. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com
13 (treze) votos favoráveis. Não havendo objeções, prosseguiu ao Subitem 2.5 Processo Nº: 0132-
001507/2014 Assunto: Apreciação do parecer (44163337) para convalidação ou anulação dos atos
administrativos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, que trata de solicitação de alvará
de construção para habitação unifamiliar localizado na QS 05 Rua 310 Lote 03 Unidade 08 -
Taguatinga/DF e Subitem 2.6 Processo Nº: 0132-00002343/2018-31 Assunto: Apreciação do parecer
(44163402) para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do
Decreto nº 39272/2018, que trata de solicitação de alvará de construção para habitação unifamiliar
localizado na QS 05 Rua 310 Lote 03 Unidade 15 - Tagua nga/DF: Informou que em ambos os
processos foram solicitados o alvará de construção para edificações de habitação unifamiliar no
mesmo condomínio. Acrescentou que os dois processos já passaram pela CPCOE e foram
encaminhados ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, para
esclarecimentos. Informou que retornaram a análise do projeto, fazendo um compara vo das normas.
Acrescentou que a Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades - SUDEC, manifestou-se informando
que não há prejuízo urbanís co, no que diz respeito às condições de aprovação. A Senhora Marcia
Maria Braga Rocha Muniz pontuou que não houve o cumprimento das duas normas urbanís cas por
completo, e que estão procurando o enquadramento mais favorável para o interessado, através da
norma de gabarito. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly reiterou que se não houver a
convalidação do plano de ocupação gerará como consequência a anulação de eventuais alvarás já
emi dos, inclusive anteriores, de edificações que estão prontas e documentadas. Afirmou que o Art.
76 poderia ser aplicado também neste processo, uma vez que a aprovação do parcelamento ocorreu
dentro do prazo estabelecido. Com relação ao ques onamento feito por escrito pela Senhora Helena
Ferreira Noronha, representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal –SEDUH com relação a ausência de alvará de construção, o Subsecretário Ricardo
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Augusto de Noronha respondeu que os dois processos apresentam pedido de alvará de construção, e
provavelmente os outros tenham alvará de construção. A Senhora Valéria Arruda de Castro pontuou
que não seria plausível aprovar o projeto pelas duas normas ao mesmo tempo. O Senhor João
Gilberto de Carvalho Accioly expôs que a decisão seria convalidar a aprovação feita anteriormente,
independentemente de haver equívocos, não havendo, assim, o chancelamento da aplicação de duas
normas. Após discussão, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha ques onou se todos estariam
de acordo e colocou em VOTAÇÃO: Deliberar pela convalidação dos atos administra vos apontados
no Parecer SEI-GDF n.º 14/2020 - SEDUH/CAP/COVIR em razão do ar go 76 da Lei nº 6.138/2018 que,
transcorridos 5 (cinco) anos, contados da data em que foram pra cados, permite a decadência dos
indícios de irregularidades por falta de sinais de má fé. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a
votação do Colegiado com 13 (treze) votos favoráveis. Seguiu para o Subitem 2.7 Assunto:
Ques onamento quanto ao conceito de beiral e sua u lização, em área pública, como marquise,
obrigatória ou não: Informou que tratava-se de ques onamento quanto ao conceito de beiral e sua
u lização em área curta, como marquise obrigatória ou não. Sobre o projeto que gerou o
ques onamento, declarou que não tem obrigação de marquise, sendo uma questão esté ca proposta
pelo autor do projeto propôs e está sendo analisado pelo novo Código, que não apresenta a
conceituação de beiral e de marquise. Assim, o pedido do interessado é que seja configurado como
marquise, tendo em vista a sua conceituação. Acrescentou que a CAP, por sua vez, entende que o
beiral é a con nuidade de um telhado e que a marquise é um elemento independente de proteção de
fachada, trazido na conceituação, entretanto, na ausência de uma conceituação na legislação há
dificuldades para aceitar ou não o elemento de forma segura. O Senhor Ronildo Divino De Menezes
explicitou que de acordo com o seu entendimento trata-se de um beiral, e não de uma marquise, uma
vez que a marquise não traz mais a conceituação de pavimento do térreo. O autor do projeto, o Senhor
Mar n esclareceu que se trata de projeto que está sendo desenvolvido para a CODHAB, e em
conjunto com analistas da SEDUH, no momento de transição da nova LUOS, houve o entendimento de
que o Art. 24, que dispõe sobre a marquise sanaria a questão, removendo da NGB uma menção
específica ao elemento, que define que a marquise não exigida pode ser construída com largura
máxima de três metros, com um pé direito mínimo de dois metros e meio, portanto, para o elemento
apresentado, que tem um balanço de um metro e vinte, informou que houve o entendimento que tem a
função de marquise, uma vez que promove o sombreamento da fachada e proteção ao acesso das
áreas comerciais. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly salientou as limitações enfrentadas
com relação ao urbanismo na cidade, com regras que geram uma série de situações de restrição e que
limitam a criação urbanís ca. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa declarou que no caso em
questão, o projeto poderia ser enquadrado em ambas definições. O Subsecretário Ricardo Augusto de
N oronha corroborou com as colocações feitas pela Senhora Simone Maria Medeiros Costa,
entretanto, afirmou que apenas a marquise poderia ser liberada, em razão norma va. O Senhor
Rogério Markiewicz declarou que a definição que deve ser analisada para o enquadramento em
marquise é que a mesma gere proteção ao pedestre. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa
realçou a possibilidade de que esta definição de interpretar o projeto individualmente poderá abrir
precedentes para projetos futuros. Após discussão que resultou em um não consenso por parte dos
membros participantes, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha sugeriu que fosse feita votação
para o caso em específico, deliberando se o elemento poderia con nuar em área pública, tendo em
vista que trata-se de uma marquise, ou que deve ser configurado e apresentado de forma
independente, caracterizando um beiral. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz explicitou que
seria necessário uma súmula para as definições com a diferenciação entre marquise e beiral, evitando
o comprometimento sobre deliberações em diversos locais do Distrito Federal. O Senhor João Gilberto
de Carvalho Accioly concordou que deveriam evitar de concessões para casos específicos.
Ques onou se faria parte da autonomia no CPCOE definir o conceito através de súmulas e,
eventualmente, dar tratamentos similares para demais situações. A Senhora Márcia Maria Braga
Rocha Muniz salientou que deviam considerar qual a finalidade da definição de marquise pela LUOS,
e a par r deste conceito formularem as definições através de uma súmula ou decreto. O Senhor
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Rogério Markiewicz declarou que para o caso específico deveriam analisar se está atendendo ao Art.
24, com uma recomendação de encaminhamento para elaboração de súmula ou documento com
esclarecimentos para futuros casos similares. Ques onou se algum membro gostaria de fazer a
conceituação de beiral e marquise. A Senhora Márcia Maria Braga Rocha Muniz reiterou sobre a
necessidade de estudar os conceitos para proferir uma definição, sugerindo apresentar mais subsídios
para a próxima reunião. O Senhor André Velloso Ramos, representante do CAU/DF destacou que após
leitura do processo, ficou explícito que o projeto enquadra-se quanto à marquise, por não haver
definições de altura, e que também não há especificações quanto a possibilidade de haver beiral. O
Senhor Rogério Markiewicz corroborou com a sugestão de concepção de uma súmula explica va,
ressaltando que não devem causar prejuízos a quem iniciou projetos, sendo esta a razão de sua
sugestão de avaliar o caso em específico sob a luz do Art. 24. A Senhora  Simone Maria Medeiros
Costa declarou que o encaminhamento deveria apresentar as definições de beiral e de marquise, após
estudos. Quanto ao projeto apresentado, afirmou que não poderia aprová-lo por estarem igualando a
definição de marquise e beiral. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly reforçou que devem
observar a conceituação a ser dada para estender o mesmo tratamento legal para marquises e beirais.
O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha solicitou que algum membro se propusesse a fazer o
estudo para a próxima reunião. VOTAÇÃO: ficou deliberado pelo adiamento da decisão, com o
propósito de elaborar estudo mais aprofundado para definição dos conceitos de marquise e beiral a
serem aplicados. Os representantes Simone Maria Medeiros Costa, Titular - DF LEGAL, Márcia Maria
Braga Rocha Muniz, Titular - CREA/DF e João Gilberto de Carvalho Accioly, Titular - SINDUSCON/DF
desenvolverão minuta dos aludidos conceitos a ser apreciada na próxima reunião do colegiado. Dessa
forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 13 (treze) votos favoráveis. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha informou que o assunto seria discu do na próxima
reunião, no dia 19 do mês de agosto. Ficando deliberado pela elaboração de estudo mais aprofundado,
para fins de definição da questão da marquise e beiral, para que sejam aplicados em relação a
incidência. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Quinquagésima Primeira Reunião
Ordinária da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal –
CPCOE, foi encerrada pelo Senhor Ricardo Augusto de Noronha, agradecendo a presença de todos. Ata
aprovada na 52ª Reunião ordinária realizada no dia 19 de agosto de 2020.

HELENA FERREIRA NORONHA, Suplente - SEDUH; JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS, Titular -
SEDUH; GRACO MELO SANTOS, Titular - SEDUH; BIANCA LEITE GREGÓRIO, Titular - SEEC; BIANCA ILHA
PEREIRA, Suplente - TERRACAP; FLÁVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, Titular - 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; ANDRÉ VELLOSO RAMOS, Suplente - CAU/DF;
ROGÉRIO MARKIEWICZ, Titular - ADEMI/DF;  JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY, Titular -
SINDUSCON/DF;  GUIDO SABOYA DE ARAGÃO, Suplente - IAB/DF; ALBERTO ALVES DE FARIA, Suplente
- FAU/UnB.

RICARDO AUGUSTO DE NORONHA

Subsecretário - CAP/SEDUH

Coordenador Indicado
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