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Às nove horas do dia dezenove do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, via videoconferência, em
cumprimento ao art. 2º do Decreto nº 40.546 de 20 de março do ano de dois mil e vinte, foi aberta a
Quinquagésima Segunda 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; 1.5. Apreciação e
aprovação da Ata da 51ª Reunião Ordinária realizada no dia de 29/07/2020. 2. Processos para
Deliberação: 2.1. 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 - Tagua nga/DF. 2.2. Assunto: Ques onamento quanto ao conceito de
beiral e sua u lização, em área pública, como marquise, obrigatória ou não. 2.3. Processo Nº: 00390-
00003461/2020-2;1 Assunto: Apreciação do parecer (45387404) para convalidação ou anulação dos
atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, que decorre de expediente
advindo da Promotoria de Jus ça de Defesa Urbanís ca do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, referente a edificação de uso ins tucional localizada na SHIS QI 19 Chácaras 17 e 18 -
Lago Sul/DF. 2.4. Processo Nº: 0307-000270/2012 Assunto: Apreciação do parecer (45390461) para
convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº
39272/2018, que decorre de expediente advindo da Administração Regional do Jardim Botânico,
referente a edificação de uso misto (residencial/comercial) localizada na Avenida das Paineiras
Quadra 03 Conjunto F Lote 13- Jardim Botânico - DF. 2.5. Assunto: Ques onamentos referentes a
Atestado de Conclusão e Carta de Habite-se (45392074). 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. Passou
imediatamente ao Item e Subitem 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: Deu por aberta a
sessão, cumprimentando a todos. Quanto ao Subitem 1.2. Verificação do quórum: Verificado como
suficiente. Com relação ao Subitem 1.3. Informes do Presidente: Não houve. Seguiu ao Subitem 1.5.
Apreciação e aprovação da Ata da 51ª Reunião Ordinária realizada no dia de 29/07/2020: Não
havendo re ficações, foi aprovada por unanimidade dos membros. Dando seguimento a pauta, deu
início a deliberação do Item 2. Processos para Deliberação, e com inversão de pauta, em razão da
ausência do interessado no processo, seguiu ao Subitem 2.2 Assunto: Ques onamento quanto ao
conceito de beiral e sua u lização, em área pública, como marquise, obrigatória ou não: Rememorou
que o Item foi tratado na úl ma reunião, e deliberado que o grupo composto pelos representantes do
DF-Legal, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Distrito Federal - Sinduscon, fariam reunião para discussão do assunto e definição
do conceito. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa, DF-Legal, solicitou que o item fosse
postergado para finalização do texto resposta. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha acatou
a sugestão, ficando o Item 2.2 protelado para a próxima reunião, e em havendo tempo hábil para o
estudo, informou que seria agendada uma reunião extraordinária para tratar do assunto. Prosseguiu
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a o Subitem 2.3 Processo Nº: 00390-00003461/2020-21 Assunto: Apreciação do parecer (45387404)
para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº
39272/2018, que decorre de expediente advindo da Promotoria de Jus ça de Defesa Urbanís ca do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referente a edificação de uso ins tucional
localizada na SHIS QI 19 Chácaras 17 e 18 - Lago Sul/DF: O Subsecretário Ricardo Augusto de
Noronha fez uma breve introdução quanto ao processo, apresentando as seguintes irregularidades
apontadas pelo Ministério Público: sendo a primeira quanto aos procedimentos de licenciamento de
a vidade e de aprovação de projetos, em que ques ona a a vidade definida para os lotes. A segunda
quanto a tularidade dos imóveis, que difere do disposto no Alvará de Construção, referente à cadeia
de propriedade das en dades responsáveis pelo colégio e são proprietárias efe vas do lote, disposto
no alvará. A terceira irregularidade é o descumprimento do uso previsto pelas Normas de Gabarito -
NGB 161/98, que prevê exclusivamente o uso residencial sob a forma de condomínio urbanís co para
a chácara 17. Quarta divergência com relação ao projeto aprovado com o volume construído,
extrapolando a taxa máxima de ocupação definida em trinta por cento para o lote, porquanto o
empreendimento ocupa 2.846,55 metros quadrados. Quinta exigência é incluir lista do Relatório de
Impacto de Trânsito - RIT, do Distrito Federal, diante dos impactos decorrentes do empreendimento na
vizinhança. Explica que o lote vazio tem um estacionamento que contempla duas quadras de esporte e
mais alguns cômodos que servem de abrigo para os funcionários, não configurando hospedagem.
Seguiu para a Chácara 19, em que o Ministério Público ques ona que o projeto foi aprovado
irregularmente, tendo em vista que a NGB 161/98 dispõe que o uso residencial deve ser na forma de
condomínio urbanís co, entretanto, afirma que o Decreto prevê para lotes e residências individuais
isoladas, depósitos e construções necessárias as atividades agrícolas. Assim, a questão da NGB, como
uso, sob forma de condomínio é opta va, não necessariamente o lote deverá ser feito condomínio.
Com relação ao Alvará referente à Chácara 17, afirma que trata-se de uma questão da propriedade em
que não configura-se um grave problema, jus ficando que a documentação do terreno foi preenchida
corretamente, devendo ser feito o alinhamento da questão. Quanto ao ques onamento sobre a
possibilidade de exis r uso ins tucional como colégio, afirmou que a Lei de Uso e Ocupação do Solo
do Distrito Federal - LUOS, traz em seu Art. 83, a questão que permite a con nuidade de instalação de
edificação, desde que seja comprovada até dois anos antes da LUOS. Com relação ao uso levantado
para a Chácara 18, declarou que apesar de já ser previsto pela NGB, a LUOS reafirma a condição de
funcionamento da edificação como educacional. Quanto ao Relatório de Impacto de Trânsito feito pelo
Departamento de Trânsito - DETRAN-DF para a Chácara 18, externou que há um parecer favorável e a
aprovação no Projeto de RIT, afirmando que a Comissão não tem condições de ques onar uma
avaliação técnica feita pelo DETRAN. Referente ao alvará da Chácara 18, do ano de 2014, com relação
ao projeto de modificação aprovado este ano, declarou que após avaliação a CAP emi u o alvará de
acréscimo para o lote, permi do pela LUOS. Por fim, afirmou que em relação ao projeto há o impacto
de haver um colégio em uma área predominantemente residencial, porém, no que diz respeito à
Norma, há o entendimento de que a LUOS dá condições ao lote de residencial exclusivo manter a
con nuidade do funcionamento, com base na autorização prévia da Secretaria de Educação. A Senhora
Simone Maria Medeiros Costa fez ques onamento quanto a questão de remembramento dos lotes.
Em resposta, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha informou que a LUOS trará esta
possibilidade, e os projetos atualmente separados serão remembrados. O Senhor Rogério
Markiewicz, Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI/DF,
salientou que os ques onamentos foram esclarecidos, recomendando que o Ministério Público
ques one ao DETRAN quanto ao RIT. A Senhora  Simone Maria Medeiros Costa esclareceu também
quanto ao funcionamento, em que haverá um alvará de construção, um Habite-Se uniforme
residencial, e um alvará de funcionamento da escola a ser emi do posteriormente. O Senhor João
Gilberto de Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, ponderou sobre os ques onamentos da aprovação
advindos do Ministério Público, em que é necessário que seja feito um procedimento de convalidação,
e ques onou a validade de a CPCOE convalidar esses atos. Em resposta, o Subsecretário Ricardo
Augusto de Noronha afirmou que estavam convalidando o ato, tendo em vista o disposto na LUOS,
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não sendo permi do o remembramento, e mantendo a con nuidade das a vidades no local. A Senhora
Helena Ferreira Noronha, SEDUH, afirmou não haver necessidade de convalidação do ato, uma vez
que há a possibilidade de funcionamento atualmente. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
discordou, declarou que há necessidade, justificando que o ato estava incorreto à época da aprovação.
O Senhor Giulliano Magalhães Pena , Terracap, suges onou que a questão da aprovação fosse
apenas sinalizada, e a emissão de alvará de construção seria tratada no licenciamento edilício.
Afirmando ainda que a questão da a vidade não faria parte do escopo da CPCOE. Por fim, ques onou
o quê, de fato, deveria ser convalidado. O Senhor Marco Aurélio Souza Bessa, DF-Legal, sugeriu
encaminhar ao DF-Legal para verificação da questão de funcionamento, não cabendo à CPCOE esta
discussão. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz, Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF, complementou que de acordo com o Art. 86 do Decreto, que
trata da anulação e da convalidação dos processos em casos de indícios de ilegalidade, afirmou que
não há necessidade de submeter o processo à convalidação da CPCOE. O Subsecretário Ricardo
Augusto de Noronha deliberou pela não necessidade de convalidação, tendo em vista que o projeto
foi aprovado corretamente, que o uso das chácaras está per nente com a declaração da Secretaria de
Educação, e que a LUOS trouxe os subsídios para o funcionamento da Chácara 17. Com relação ao
ques onamento sobre o DETRAN, deliberaram que cabe ao Departamento responder pelos atos por
ele pra cados, e com relação à divergência de volume constatada pelo relatório do Ministério Público,
o processo deve ser enviado para verificação, não cabendo ao âmbito do processo administra vo esta
verificação. Deliberação: Sem objeções dos membros, fica deliberado que não há necessidade de
convalidação dos atos administra vos apontados no Parecer SEI-GDF n.º 17/2020 -
SEDUH/CAP/COVIR, pois a CPCOE considerou que, quanto à Chácara 18, o uso analisado no projeto e
apontado na declaração da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, havia sido
aprovado ao rigor da norma vigente à época. Quanto à Chácara 17, a Lei Complementar n° 948/2019 –
LUOS possibilitou recursos para regularização do uso presente no referido endereço. O processo
deverá ser encaminhado ao Departamento de Transito do Distrito Federal – DETRAN para que aquele
órgão responda pelas supostas incoerências aprovadas no Relatório de Impacto de Trânsito. Quanto à
divergência entre o projeto aprovado e o que está construído, o processo deve ser encaminhado à
Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanís ca do Distrito Federal – DF LEGAL para vistoria no
imóvel e providências per nentes. Prosseguiu ao Subitem 2.4 Processo Nº: 0307-000270/2012
Assunto: Apreciação do parecer (45390461) para convalidação ou anulação dos atos administra vos,
nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, que decorre de expediente advindo da
Administração Regional do Jardim Botânico, referente a edificação de uso misto
(residencial/comercial) localizada na Avenida das Paineiras - Quadra 03 Conjunto F Lote 13- Jardim
Botânico/DF: Informou que a Administração encaminhou o processo com base no ques onamento da
Associação de Moradores do Jardim Botânico, sobre divergência entre o uso estabelecido em norma,
da garagem localizada no afastamento obrigatório em desacordo com norma urbanís ca,
descumprimento da taxa mínima de área verde e ausência da apresentação de todas as anuências por
parte dos vizinhos. Apresentando, em seguida, informações complementares do processo. A Senhora
Marcia Maria Braga Rocha Muniz fez ques onamentos quanto a condições para re rar a cer dão de
ônus, se já havia processo de regularização e sobre a data do processo. A Senhora Heloísa Melo
Moura, Ins tuto de Arquitetos do Brasil departamento Distrito - IAB/DF, declarou sobre o não
esclarecimento, à época da aprovação, se a proporção das áreas estavam corretas, por terem
considerado o pé direito duplo no cálculo. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa salientou em
relação ao pé direito que há inseguranças quanto a sua cobrança, ques onando se haveria
jus fica va com relação ao tema no processo. Com relação à data, a Senhora  Helena Ferreira
Noronha afirmou que o processo foi desarquivado em 10/02/2013, em razão de uma no ficação
extrajudicial dos moradores. Após discussão, o Senhor Wander Júnior, Assessoria Jurídico-Legisla vo
(AJL/CAP/SEDUH), indiciou que o indício de má-fé por parte do interessado deve ser avaliado. A
Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz pontuou como se dará a comprovação da má-fé por parte
do interessado, se seria feita pelo teor da descrição constatada no processo. O Senhor Wander Júnior
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complementou declarando que a má-fé só pode ser comprovada após minuciosa avaliação do
processo. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha propôs que fosse feita uma avaliação mais
aprofundada sobre a questão, solicitando ao interessado a apresentação das anuências e ao DF-Legal
para comprovar o desvirtuamento do uso em relação ao Habite-Se, gerando mais subsídios para
análise da CPCOE. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz reiterou sobre a necessidade de
definição do procedimento de comprovação da má-fé. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly
concordou quanto a dificuldade de comprovação de qualquer po de má-fé no licenciamento da obra e
até mesmo a emissão do Habite-Se. Propôs que fosse encaminhado diretamente ao DF-Legal para
confirmação do desvirtuamento de uso, possibilitando a aplicação das medidas cabíveis. Após
discussão, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha sugeriu que fossem reunidas mais
informações acerca das anuências e solicitada uma vistoria do DF-Legal para avaliação da questão de
desvirtuamento do uso e a respeito do pé direito duplo. Decisão: Sem objeções dos membros, fica
deliberado que serão levantadas mais informações acerca da anuência dos proprietários dos lotes
vizinhos diretamente envolvidos, os quais são: a)Avenida das Paineiras Q3, Cj D, Lote 6;b)Avenida das
Paineiras Q3, Cj D, Lote 7;c)Avenida das Paineiras Q3, Cj F, Lote 12;d)Avenida das Paineiras Q3, Cj F,
Lote 14 e que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanís ca do Distrito
Federal – DF LEGAL com o intuito de apurar o suposto desvirtuamento do uso previsto em norma.
Prosseguiu ao Subitem 2.5. Assunto: Ques onamentos referentes a Atestado de Conclusão e Carta de
Habite-se (45392074): A Senhora Simone Maria Medeiros Costa informou que a revisão da u lização
dos termos atestado de conclusão ou cer ficado de conclusão em casos Carta de Habite-Se, foi
solicitada em razão de o novo Código apresentar, em vários pontos, desconformidades quanto a
denominação. A Senhora Raiane, Coordenadora de Licenciamento, complementou dispondo que a
dúvida seria com relação a aplicação dos ar gos que contém apenas a denominação atestado de
conclusão para a Carta de Habite-Se.O Senhor Wander Júnior sugeriu a alteração do Código para
alinhar o tratamento dado ao atestado e a Carta de Habite-Se. O Subsecretário Ricardo Augusto de
Noronha corroborou com a sugestão. Após discussão, a Senhora Simone Maria Medeiros Costa
sugeriu que fosse feita uma revisão para avaliar individualmente cada um dos itens que tratam de
cer ficado de conclusão, atestado de conclusão e Carta de Habite-Se, definindo, assim, se há
possibilidade de alteração. Sem objeções os membros deliberaram que deve ser iniciado trabalho de
apuração das incongruências presentes na Lei nº 6.138/2018 e seu Decreto regulamentador nº
39.272/2018 para elaboração de propostas de alteração das referidas normas. Retornou ao Subitem
2.1. 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 - Tagua nga/DF: Informou que processo foi tratado pela CPCOE em que deliberaram pela
anulação da Carta de Habite-Se, e o interessado entrou com o recurso no qual explica sobre a
necessidade de mais tempo, alegando que os maiores prejudicados serão os moradores. O Senhor
Pau lo , Representante Interessado, comunicou que será realizada assembleia com todos os
condôminos, e que será providenciado um engenheiro que fará a composição de um laudo técnico com
relação às exigências apresentadas pelos órgãos, possibilitando a reparação dos problemas
apontados. Com relação aos requisitos apresentados pelo Corpo de Bombeiros, afirmou que o
cumprimento está sendo providenciado, solicitando mais tempo em razão do alto custo. O Senhor João
Gilberto de Carvalho Accioly pontuou quanto a impossibilidade de anulação de Habite-Se emi do
pela Administração Pública. O Senhor Wander Júnior declarou que devem atentar-se à legalidade,
que dispõe não expressamente que apenas o atestado de conclusão é passível de anulação, por outro
lado, de acordo com a sistemá ca irregular apresentada na norma, reiterou sobre a necessidade de
alteração da mesma. Afirmou que devem analisar o recurso para o caso específico, até que seja
apresentada proposta de alteração da norma para avaliar as decisões de acordo com o disposto na
legislação. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha ques onou ao interessado quanto tempo
seria necessário para que fosse feita a correção da parte de segurança. Ao que o Senhor Paulo
respondeu que o prazo seria es pulado a depender do laudo técnico a ser apresentado pelo
engenheiro, definindo um longo prazo como necessário, em razão de questões financeiras. O
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Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha propôs que avaliassem a questão levantada pelo Senhor
Wander, sobre a possibilidade ou não de anulação do Habite-Se e dar o prazo ao representante
interessado de apresentação de um cronograma de atuação para a solução do problema na próxima
reunião da CPCOE, em aproximadamente um mês. O Senhor Giulliano Magalhães Pena , Terracap,
externou preocupação sobre a alegação do interessado de necessitar mais tempo em razão de
questões financeiras, afirmando que deve ser considerado um argumento plausível. Declarou ainda
que a SEDUH deve apresentar para os membros da CPCOE, parecer jurídico a respeito da
impossibilidade de anulação do Habite-Se, jus ficando que inviabilizaria uma série de questões que
são de ordem de segurança das edificações. A Senhora  Helena Ferreira Noronha complementou que
devem ser esclarecidos quais impasses foram encontrados pela vistoria do Corpo de Bombeiros,
afirmando que não devem conceder extensão de prazo sem o conhecimento do que deverá ser feito
para sanar o problema. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha propôs como deliberação que
até a próxima reunião seja avaliada a questão jurídica do que tange a possibilidade de anulação do
Habite-Se e, que seja apresentado pelos membros um parecer sobre o tema, e em paralelo, o
representante do processo em questão apresente um cronograma pautado pela parte técnica,
propondo ainda que a CAP no fique o Corpo de Bombeiros sobre os acontecidos, e em havendo o
entendimento de que trata-se de um problema extremo, em que não há condições de aguardar a
resolução, tratará diretamente com o condomínio. Ques onou aos membros presentes se havia
concordância com a proposta. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly acrescentou solicitando
que o interessado apresentasse um laudo do Corpo de Bombeiros, permi ndo que os moradores
con nuem na área através de soluções palia vas, até que se executem a soluções defini vas. A
Senhora Joara Cronemberger Ribeiro Silva, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/UnB,
salientou que só devem deliberar após analisarem toda a documentação de regularização do Corpo de
Bombeiros. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz sugeriu que fosse feita a separação sobre a
questão da anulação do Habite-Se, e a questão da segurança, que deve ser prontamente reme da
para o Corpo de Bombeiro. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha propôs que deliberassem
para que na próxima reunião seja apresentado uma apreciação jurídica sobre a questão da
possibilidade de anulação, encaminhando, em seguida, ao Corpo de Bombeiros uma no ficação
contextualizando sobre a iminência da anulação do Habite-Se e solicitando informações sobre a
questão de segurança do edi cio. O Senhor Flávio Araújo de Oliveira, Secretaria de Estado das
Cidades do Distrito Federal - SECID, externou com relação a desnecessidade da anulação do processo,
pontuando que deveria ser apresentada previamente a manifestação de um posicionamento do Corpo
de Bombeiros. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly complementou informando que ficaria
suspensa a decisão nº 66 que anulou o Habite-Se, até que se esclareça os ques onamentos
colocados. Não houve objeções, porém, o Senhor Giulliano Magalhães Pena  solicitou que fosse
acrescido ao encaminhamento a indicação de dar celeridade a apresentação do parecer jurídico,
aventando a possibilidade de agendamento de reunião extraordinária para tratar do assunto. Sem
objeções, os membros deliberaram pela urgência de elaborar um estudo jurídico acerca da
possibilidade de anulação da Carta de Habite-se n.º 66/2010 para subsidiar a decisão do colegiado.
Em conjunto, deverá ser emi do um o cio ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
informando a situação do processo e ques onando sobre a segurança da edificação. Por fim, o Senhor
Wander Júnior esclareceu que para a emissão do parecer solicitado será necessário a realização de
uma avaliação complexa, que resultará em um prazo considerável para a sua composição. Não
havendo mais assuntos a serem tratados, a Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária da Comissão
Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal, foi encerrada pelo
Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos, o Senhor Ricardo Augusto de Noronha,
agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na 53ª Reunião Ordinária realizada no dia 16 de
setembro de 2020.

GRACO MELO SANTOS, Titular – SEDUH; HELENA FERREIRA NORONHA, Suplente – SEDUH; JOÃO
EDUARDO MARTINS DANTAS, Titular – SEDUH; GIULIANO MAGALHÃES PENATTI, Titular –
TERRACAP; FLÁVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, Titular – SECID; SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA, Titular
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TERRACAP; FLÁVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, Titular – SECID; SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA, Titular
- DF LEGAL; MARCO AURELIO SOUZA BESSA, Suplente – DF LEGAL; MARCIA MARIA BRAGA ROCHA
MUNIZ, Titular – CREA/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; HELOÍSA MELO MOURA, Titular – IAB/DF; GUIDO
SABOYA DE ARAGÃO, Suplente – IAB/DF; JOARA CRONEMBERGER RIBEIRO SILVA, Titular – FAU/UnB.

 

RICARDO AUGUSTO DE NORONHA

 

Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos – CAP/SEDUH

Coordenador substituto indicado

 

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO AUGUSTO DE NORONHA - Matr. 091439-8,
Subsecretário(a) da Central de Aprovação de Projetos, em 23/09/2020, às 15:06, conforme art.
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Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Guido Saboya de Aragão, Usuário Externo, em
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24/09/2020, às 07:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
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setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GRACO MELO SANTOS - Matr.0158041-8,
Assessor(a), em 28/09/2020, às 10:01, 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 28/09/2020, às 17:51, 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 FLAVIO ARAUJO DE OLIVEIRA - Matr.1689441-3,
Subsecretário(a) de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades, em 29/09/2020, às
17:36, 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 30/09/2020, às 09:22, 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 30/09/2020, às 12:11, 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 30/09/2020, às 17:31, 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 Heloísa Melo Moura, Usuário Externo, em
02/10/2020, às 15:21, 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 HELENA FERREIRA NORONHA - Matr.0275033-3,
Assessor(a), em 02/10/2020, às 17:20, 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 MARCO AURÉLIO SOUZA BESSA - Matr.0091516-5,
Auditor(a) de Atividades Urbanas, em 05/10/2020, às 00:10, 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
05/10/2020, às 13:38, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 47344052 código CRC= 35A549EB.
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