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Às nove horas do dia dezesseis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, via videoconferência,
conforme disposto no Decreto nº 40.546 de 20 de março do ano de dois mil e vinte, foi iniciada a
Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de
Edificações do Distrito Federal - CPCOE, pelo Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos - CAP,
o Subsecretário 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 52ª Reunião Ordinária realizada no dia de 19/08/2020. 2. Processos para
Deliberação: 2.1 Assunto: Ques onamento quanto ao conceito de beiral e sua u lização, em área
pública, como marquise, obrigatória ou não. 2.2 Processo Nº: 00390-00000572/2020-86 Assunto:
Apreciação do parecer (47001473) 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 residencial (habitação unifamiliar)
localizada no Condomínio Morada de Deus, Rua Cocal, Lote 02 - São Sebas ão/DF. 3. Assuntos Gerais.
4. Encerramento. Prosseguiu 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. Passou a discussão
d o Subitem 1.5. Apreciação e aprovação da Ata da 52ª Reunião Ordinária realizada no dia de
19/08/2020: Não havendo manifestações, a respec va ata foi considerada aprovada, por
unanimidade. Ato con nuo, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha seguiu ao Item e Subitem
2. Processos para Deliberação: 2.1 Assunto: Ques onamento quanto ao conceito de beiral e sua
u lização, em área pública, como marquise, obrigatória ou não: A Senhora Simone Maria Medeiros
Costa, Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanís ca do Distrito Federal – DF LEGAL,
informou que após realizar estudos de códigos de edificações de outras cidades, a equipe chegou a
uma definição do que seria beiral e marquise, sendo o beiral: “prolongamento da cobertura para além
da vedação ver cal externa, cons tuindo a parte frontal sobre o corpo do edi cio”. E, a marquise:
“saliência externa engatada ou aposta do corpo da edificação, cons tuído como elemento
arquitetônico de cobertura u lizada como recurso para proteção, acesso, circulação, ligação ou
delimitação, e o seu nível inferior com altura de três metros”. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha
Muniz, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF, explicitou que
após realizar pesquisas compara vas na Lei e no Decreto, a marquise mantém a definição e
especificações na Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, o que difere do beiral, assim, afirmou que
despreende-se sobre a marquise que trata-se de uma questão de legislação do uso do solo, e o beiral
estaria ligado a questão edilícia, uma vez que o mesmo cons tui a edificação. O Subsecretário
Ricardo Augusto de Noronha rememora o processo que deu origem a discussão, advindo da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB e encaminhado para a
CAP, tratando-se de elemento que se enquadraria nas duas definições, beiral e marquise. Reiterou a
necessidade de definição para que possam prosseguir ao encaminhamento da questão, seja por
alteração via decreto ou acréscimo da descrição em um glossário. O Senhor João Gilberto de
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alteração via decreto ou acréscimo da descrição em um glossário. O Senhor João Gilberto de
Carvalho Accioly, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal - SINDUSCON-DF, fez
ponderações com relação a proibição irrestrita de haver beirais em área pública, em lotes com cem
por cento de ocupação, projeções ou outras situações. Afirmou, ainda, que devem verificar a aplicação
das mesmas condições u lizadas para marquise ao beiral. Em resposta, o Subsecretário Ricardo
Augusto de Noronha declarou que a proibição do beiral em área pública advém da questão de poder
permi r apenas elementos que tem previsão norma va. O Senhor João Eduardo Mar ns Dantas,
CAP/SEDUH, apresentou uma complementação ao texto, sugerindo que seja mencionado questões
rela vas a elementos de publicidade, ques onando, ainda quanto à possibilidade da definição
abranger suporte para instalações técnicas, ou ao contrário, que seja imputada a proibição para este

po de elemento. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa afirma quanto à questão publicitária, que
seria acrescida de acordo com evolução da definição a ser feita, não se opondo a sugestão de
inserção. A Senhora Joara Cronemberger Ribeiro Silva, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Brasília - FAU/UnB, salientou que deveriam observar a questão da u lização,
afirmando que o beiral é um elemento protetor da edificação pela cobertura, e o obje vo da marquise
é proteger o pedestre no acesso àquela edificação ou ao passeio em volta. Pontuou ainda, com
relação ao uso da edificação urbana e a inserção do elemento em área pública, reiterando que devem
se ater principalmente a u lização e ao obje vo da edificação, observando se sua construção visa
proteger o edi cio ou o pedestre. O Senhor Giulliano Magalhães Pena , Companhia Imobiliária de
Brasília – TERRACAP, suges onou que fosse feita uma discussão sobre uma possível mudança na
legislação que possibilitasse a existência de beirais que se sobreponham à área pública, jus ficando
que proporcionariam melhorias às edificações em diversos casos. A Senhora Valéria Arruda de
Castro, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF, afirmou que a marquise
protege o pedestre, não significando que deixará de proteger a edificação. Quanto à questão de
permi r o beiral em área pública, afirmou que devem fazer uma ressalva garan ndo que a água da
chuva não seja lançada direto nas calçadas. Não se opôs a sugestão de acréscimo de outros usos a
marquise, como a previsão da possibilidade de elementos de publicidade. Por fim, reiterou a
importância de citar as definições que diferem das que estão dispostas na LUOS, afirmando ainda, que
marquise é um elemento edilício. Após discussão, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
afirmou não ser contra a sugestão de permi r o beiral em área pública para casos específicos.
Propondo, em seguida, que registrassem a decisão final que seria dada ao projeto que originou a
demanda, podendo ser definido como uma marquise ou não, uma vez que o elemento também se
enquadraria na definição de beiral, que deve ocorrer exclusivamente em área pública, e par ndo
dessa definição seria elaborado decreto para uma melhor definir da nomenclatura. A Senhora Valéria
Arruda de Castro destacou a importância do Decreto, mantendo a possibilidade de acrescentar as
definições para outras questões, como o beiral em área pública. A Senhora Marcia Maria Braga
Rocha Muniz, por sua vez, afirmou não haver condições de deliberar sobre uma definição do
enquadramento do prédio que originou a discussão em razão da ausência de uma interpretação legal,
reiterando que devem trabalhar na construção das definições de beiral e marquise antes de proceder a
uma decisão final. O Senhor Ronildo Divino de Menezes, CREA-DF, externou seu entendimento sobre
a definição de beiral, tratando-se apenas do prolongamento da cobertura, diferentemente da
marquise, que é u lizada como elemento de proteção. O Senhor Rogério Markiewicz, Associação de
Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal – ADEMI/DF, propôs que o Conselho definisse um
encaminhamento para o projeto em discussão amparado em outras normas e entendimentos, evitando
uma nova postergação para sua aprovação, e que seja feita uma complementação ao Código de
Edificações com as definições de beiral e marquise. A Senhora  Helena Ferreira Noronha, SEDUH, fez
ques onamentos quanto a legislação a ser u lizada para respaldar as decisões que incidirem em
avanços de beirais em área pública. O Senhor Rogério Markiewicz afirmou que não devem decidir
sobre a área pública, uma vez que tratam-se de normas urbanís cas, cabendo a CPCOE elaborar as
definições de marquise e beiral, em atendimento apenas as questões edilícias. Após sugestões, o
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha propôs como encaminhamento a avaliação do projeto
específico com a deliberação do elemento como sendo marquise ou beiral, ou par r de avaliação
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técnica da CAP, e que em paralelo fosse encaminhado para a inclusão, por meio de decreto, da
definição apresentada pela Senhora Simone Maria Medeiros Costa, contando ainda, com um terceiro
ponto, apresentado pelo Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly, que propôs a SEDUH que se
manifeste em relação à possibilidade do beiral acontecer em área pública, e se assim for favorável,
seja acrescido ao texto. O Senhor Giulliano Magalhães Pena  reiterou sobre a necessidade de
avaliarem a questão de beiral em área pública, afirmando que o projeto em questão apresenta um
exemplo claro de um beiral que não causa danos e faz uma excelente composição de fachada. O
Senhor Flávio Araújo de Oliveira, Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal - SECID,
corroborou com as colocações feitas anteriormente. Declarou que a marquise é um elemento
estrutural, e através do processo verificou-se que o projeto em questão trata especificamente de um
beiral, que mantém uma prevenção de captação de água da chuva para dentro do lote, conduzindo
toda a percolação da água para a tubulação de forma correta. O Subsecretário Ricardo Augusto de
N oronha ques onou se todos estavam de acordo com o enquadramento dado ao processo em
discussão, com o entendimento de que o elemento apresentado no projeto é um beiral, portanto, não
há previsão na norma urbanís ca para que ele aconteça fora do limite do lote. O Senhor Rogério
Markiewicz sugeriu que não fosse citada a norma urbanís ca, solicitando que para formulação do
voto apresentassem todo o embasamento discu do em reunião. Acatando a sugestão, o Subsecretário
Ricardo Augusto de Noronha colocou em VOTAÇÃO: Fica deliberado que, com base nos estudos
apresentados pelos 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, o
elemento arquitetônico trazido à baila de processos variados, mas que como exemplo temos o do
documento SEI nº 29758266, é de fato um beiral de cobertura. Essa Comissão também entendeu que
há necessidade da inclusão dos conceitos de Beiral e Marquise no Código de Obras e Edificações do
Distrito Federal. E concomitante a essas decisões, deliberou que seja enviado à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH ques onamento quanto a possibilidade de inclusão
de beiral no hall de elementos que possam ocupar área pública.  Dessa forma, por unanimidade,
registra-se a votação do Colegiado com 12 (doze) votos favoráveis. Prosseguiu ao Subitem 2.2
Processo Nº: 00390-00000572/2020-86 Assunto Apreciação do parecer (47001473) 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 residencial (habitação unifamiliar) localizada no Condomínio Morada de Deus, Rua Cocal, Lote
02 - São Sebas ão/DF: O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha iniciou a apresentação,
informando que as irregularidades foram iden ficadas pela Administração Regional após pedido de
modificação de projeto realizado em março de 2017, pontua que foram levantadas irregularidades no
projeto anteriormente aprovado, com a construção de dois subsolos, tendo em vista que a Norma
restringe a um, sendo uma construção acima do limite máximo de pavimentos, extrapolando a taxa
máxima de ocupação, e ainda informa que o projeto não estaria atendendo a taxa mínima de área
verde. Apontou outra questão levantada pela COVIR, em que o visto de projeto inicial se deu em
março de 2012, e o alvará de construção em junho do mesmo ano, e dada a anulação da aprovação do
alvará de construção em julho de 2019, conforme a ordem de serviço nº 34 de 2019, quando já era
competência da CPCOE a anulação e convalidação dos atos administra vos, e a anulação do alvará e
da aprovação ocorreu após a expiração do prazo de cinco anos. Em análise na COVIR, afirma que a
norma específica solicita uma taxa mínima de ocupação de quarenta por cento de área permeável, não
sendo área verde. Explicita que de acordo com o projeto constatou-se que realmente há dois subsolos,
estando em desacordo com norma. Com relação à taxa máxima de ocupação, declarou que a CAP
procedeu a análise em que verificou que não está sendo extrapolada, apresentando uma taxa de
quarenta e quatro por cento, portanto, abaixo dos cinquenta por cento es pulados. E, em relação a
área mínima do terreno para mínimo impermeável, salienta que não está sendo atendida, com uma
cobertura de área verde de vinte e quatro, mantendo um déficit de dezesseis por cento,
aproximadamente. Assim, pontua que devem avaliar a questão do pavimento a mais e a questão da
taxa verde, que poderá ser resolvida com a aplicação da legislação 929. O Senhor Wander Júnior
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informou que a Administração procedeu a uma miscelânia de equívocos, primeiramente por não
obedecer ao procedimento do Código de Edificações, que dispõe sobre a necessidade de apresentar
as irregularidades à COVIR e posteriormente à CPCOE. Após recurso do interessado, explicitou que a
Administração retornou ao Decreto 39.272, dispondo que caberia ao Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN a análise do recurso. Complementou que a CPCOE
deve analisar se o ato do Administrador Regional é passível de anulação ou convalidação, e em
decorrência da decisão prosseguirá para a avaliação da irregularidade do projeto. Informou que o
projeto foi revisado em 2012, em 2017 a Administração verificou a irregularidade e não procedeu a
anulação, e em 2019 foi proferido o ato de anulação, extrapolado o prazo de cinco anos. A Senhora
Helena Ferreira Noronha ques onou com relação ao prazo de cinco anos, conjecturando se após a
análise realizada no ano de 2017 foram constatados os problemas pontuados, eliminando, assim, a
questão da decadência, uma vez que a Administração Pública verificou os problemas em relação à
aprovação antes que se completasse os cinco anos. Fez ques onamentos também sobre a
competência da CPCOE para deliberar sobre o ato come do pelo Administrador, por tratar-se de uma
esfera de análise que difere do escopo da Comissão. Em resposta, o Senhor Wander Júnior salientou
em relação ao prazo decadencial, que trata-se de prazo de cinco anos para o ato administra vo, não
havendo abertura na jurisprudência ou na lei sobre este prazo, havendo uma possiblidade com relação
a responsabilização do servidor, sendo cinco anos a par r da ciência da Administração Pública da
irregularidade pra cada pelo mesmo. Complementou que a COVIR analisa a irregularidade no
licenciamento de obras e a irregularidade de atos administra vos, e assegura que neste caso a
análise é de fato competência da COVIR e da CPCOE. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly
ques onou sobre a origem do processo, conjecturando que parte de um recurso do interessado no
sen do de rever o ato do Administrador, que u liza a CPCOE como uma instância recursal. O Senhor
Wander Júnior explica que com a anulação pra cada pelo Administrador, houve o recurso do
interessado, e este recurso foi direcionado ao CONPLAN, após uma miscelânia da norma anulada pelo
Administrador. Reitera que não há subordinação ou uma hierarquia de autoridades para análises de
processos seja para convalidação ou anulação. Após discussão, a Senhora Valéria Arruda de Castro
fez ponderações sobre os atos administra vos, de acordo com o Art. 73, que dispõe sobre a suspensão
de ilegalidade, em que deve ser aberto processo administra vo com aprovação. Afirmando, em
seguida, que não cabe a CPCOE determinar a instauração de processo disciplinar ou analisar a
ilegalidade do ato administra vo, jus ficando que a Comissão é uma instância técnica, e o ato
administra vo seria objeto de processo administra vo disciplinar. O Senhor Wander Júnior
esclareceu que o Código prevê que procedimentos específicos sejam adotados para verificação da
irregularidade dos atos, procedimentos estes feitos pela COVIR, ao abrir um processo administra vo e
em seguida a formação de uma comissão que analisa a irregularidade dos atos. A Senhora Valéria
Arruda de Castro registrou que iria abster-se com relação a análise da questão de ato administra vo,
por não haver subsídios suficientes que comprovassem a competência da CPCOE para deliberar sobre
o tema. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz ponderou sobre a necessidade de verificações
posteriores sobre a questão da anulação do ato do Administrador, afirmando que trata-se de um caso
flagrante de ilegalidade, sendo uma questão que teve sua apuração iniciada anteriormente na edição
do Código de Edificações, afirmando em seguida que é necessário modular a aplicação da anulação e
convalidação. O Senhor Giulliano Magalhães Pena  fez ques onamentos com relação aos atos do
Administrador, se seriam considerados nulos ou anuláveis. O Subsecretário Ricardo Augusto de
Noronha complementou que devem formalizar esse entendimento no parecer. O Senhor Wander
Júnior destacou que quanto ao ato, ele é passível de ser sanado ele é anulável, e um ato que não é
saneável é nulo. Externou que em sua concepção, no caso em discussão seria um ato nulo pela
decadência, a não ser que seja iden ficado má-fé por parte do interessado, que presumiu não ser o
caso. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz apontou que haviam dois casos específicos em
análise, um seria o ato do Administrador Regional que foi objeto de processo da COVIR, e o segundo
que é o ato posterior ao prazo de convalidação. Externou preocupação quanto à questão da
possibilidade de constatação de má-fé e sobre uma possível convalidação automá ca de questões
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ilegais. Ques onou se será feita solicitação para apuração dos fatos. O Senhor João Gilberto De
Carvalho Accioly explica que a conduta adotada, costumeiramente, seria o levantamento através de
relatório técnico feito pela CAP para verificação de enquadramento aos itens elencados. Com relação
à questão fraudulenta, salientou que não é obje vamente possível iden ficar o que caracterizaria um
indício de má-fé. Sugeriu a realização de reunião com a par cipação de procuradores da AJL da
Secretaria para proceder a uma determinação, de forma obje va, do que seria indício de ilegalidade
ou par cipação fraudulenta. Após discussão, o Senhor Giulliano Magalhães Pena  levantou a
hipótese que no caso de decisão sobre a nulidade do ato come do pelo Administrador,
automa camente seria considerado válido o projeto como foi aprovado, e na modificação proposta
será analisada apenas o que está sendo alterado, possibilitando, assim, a re rada do Habite-se. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha responde posi vamente. A Senhora Marcia Maria Braga
Rocha Muniz propôs acréscimo de um encaminhamento que indique a necessidade de verificação de
possível conduta fraudulenta. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha apontou a problemá ca
deste procedimento não ter sido adotado em outros processos similares. A Senhora Helena Ferreira
N oronha ressaltou a questão da decadência, afirmando que foram constatados problemas pela
Administração Pública no ano de 2017, o que poderia ensejar em uma decisão pela anulação de forma
equivocada. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha afirma que o Código de Edificações é
recente e ainda carece de alguns instrumentos para fazer adequações específicas, e que neste caso
devem se ater estritamente ao que está disposto na legislação. Finalizada a discussão da matéria,
ques ona aos par cipantes sobre a possibilidade de a CPCOE decidir pela anulação do ato pra cado
pelo Administrador, tendo em vista a caducidade. A Senhora Joara Cron Emberger Ribeiro Silva
declarou que iria se abster da votação, jus ficando que restaram dúvidas sobre o encaminhamento
apresentado. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha registrou reconhecida a nulidade do ato
pra cado pelo Administrador Regional, tendo em vista a competência e a caducidade prevista no Art.
76, e colocou em VOTAÇÃO: Ficando deliberado que a Comissão reconhece a nulidade no ato
pra cado pela administração regional, tendo em vista 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, registra-se a votação do Colegiado com 10 (dez) votos favoráveis, 02 (dois)
votos de abstenção das representantes Valéria Arruda de Castro, Titular - CAU/DF e Joara
Cronemberger Ribeiro Silva, Titular - FAU/UnB e nenhum voto contrário. Em ato con nuo, passou ao
Item 3. Assuntos Gerais: A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz fez o informe sobre a
aprovação de uma nova emenda à 9050/2015, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
com alterações significa vas em diversas determinações do Código, que em seu prefácio prevê que
órgãos responsáveis pelos regulamentos técnicos podem determinar as datas para a exigência dos
requisitos de quaisquer documentos técnicos, o que apresentaria dificuldade em alterações
significa vas, e visando manter a coerência com processos em andamento, propôs que a SEDUH
elabore uma portaria estabelecendo que nas hipóteses de alteração das normas seja es pulado um
prazo para que passem a vigorar, de pelo menos seis meses. O Subsecretário Ricardo Augusto de
Noronha informou que após o recebimento de comunicado sobre as alterações na ABNT, foram
realizados estudos na CAP em que definiram que o melhor instrumento para fazer essa proposição
seria por meio de decreto, e comunicou que foi subme da proposta, na segunda-feira anterior,
formatada de forma similar ao Código an go, que man nha tal previsão. A Senhora Marcia Maria
Braga Rocha Muniz ressaltou que por tratar-se da ABNT e por fazer parte do Código de Edificações, a
Portaria seria mais indicada, por não remeter a uma legislação específica e nem a instrumentos
legais, reportando-se apenas ao órgão responsável. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
aprovou o encaminhamento de con nuidade ao pedido de criação de Portaria, após avaliação jurídica
para verificação de possíveis impedimentos em outros instrumentos e colocou em VOTAÇÃO:  Ficando
deliberado  que a Central de Aprovação de Projetos - CAP incluirá no processo existente de alteração
do Decreto nº 39.272/2018 o ques onamento quanto possibilidade de ser criado uma portaria à
SEDUH que disporá sobre a transição dos processos que estão em andamento para a nova revisão da
NBR 9050. Dessa forma, por unanimidade, registrou-se a votação do Colegiado com 12 (doze) votos
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favoráveis. Não houve manifestações contrárias. A Senhora Joara Cronemberger Ribeiro Silva
informou que legalmente seriam finalizados os prazos para os mandatos dos representantes da UnB, e
em não havendo certeza sobre sua recondução, despediu-se e proferiu os agradecimentos a todos.
Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária da
Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal, foi encerrada
pelo Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha, agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na
54ª Reunião Ordinária realizada no dia 21 de outubro de 2020, por videoconferência. 

GRACO MELO SANTOS, Titular – SEDUH; HELENA FERREIRA NORONHA, Suplente - SEDUH; JOÃO
EDUARDO MARTINS DANTAS, Titular - CAP/SEDUH; GIULLIANO MAGALHÃES PENATTI, Titular –
TERRACAP; SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA, Titular - DF LEGAL; MARCIA MARIA BRAGA ROCHA
MUNIZ, Titular - CREA/DF; VALÉRIA ARRUDA DE CASTRO, Titular - CAU/DF; ROGÉRIO MARKIEWICZ,
Titular - ADEMI/DF; JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY, Titular - SINDUSCON/DF; JOARA
CRONEMBERGER RIBEIRO SILVA, Titular - FAU/UnB; FLÁVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, Titular – SECID;
GUIDO SABOYA DE ARAGÃO, Suplente – IAB/D; RONILDO DIVINO DE MENEZES, Suplente – CREA/DF.

 

 

RICARDO AUGUSTO DE NORONHA

Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos — CAP/SEDUH

Coordenador Indicado

 

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO AUGUSTO DE NORONHA - Matr. 091439-8,
Subsecretário(a) da Central de Aprovação de Projetos, em 23/10/2020, às 10:13, 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
26/10/2020, às 10:35, 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
26/10/2020, às 15:17, 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 Rogerio Markiewicz, Usuário Externo, em
26/10/2020, às 17:45, 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 27/10/2020, às 10:11, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Joara Cronemberger Ribeiro Silva, Usuário Externo,
em 27/10/2020, às 15:52, 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 29/10/2020, às 08:35, 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 05/11/2020, às 10:25, 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 JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS - Matr.1666363-
2, Assessor(a) Especial, em 05/11/2020, às 10:49, 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 GRACO MELO SANTOS - Matr.0158041-8,
Assessor(a), em 09/11/2020, às 08:09, 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 09/11/2020, às 11:49, 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= 49494637 código CRC= D7230871.
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