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ATA

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DO
CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CPCOE

Às nove horas do dia vinte e um do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, em cumprimento ao art.
2º do Decreto nº 40.546 de 20 de março do ano de dois mil e vinte, foi iniciada a Quinquagésima
Quarta Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do
Distrito Federal - CPCOE, pelo Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos - CAP, da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – 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. Posse dos membros representantes indicados do Conselho de Planejamento Territorial
e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN; 1.4. Informes do Presidente; 1.4. Apreciação e aprovação da
Ata da 53ª Reunião Ordinária realizada no dia de 16/09/2020. 2. Processos para Deliberação: 2.1
Assunto: Ques onamento referente aos projetos complementares que devem ser exigidos para
emissão do Alvará de Construção. 2.2 Assunto: Ques onamentos referentes a análise de projetos
quando da aplicação dos arts. 151 e 153 da Lei nº 6138/2018. 2.3 Assunto: Apreciação da carta
apresentada pelo Hospital Santa Helena, que solicita a revisão da quan dade mínima de vagas
exigida pelo Decreto nº 39272/2018 para as a vidades de atendimento hospitalar.  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. Prosseguiu ao Subitem 1.3. Posse dos membros representantes
indicados do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal: O Subsecretário
Ricardo Augusto de Noronha deu posse aos membros representantes indicados pelo Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, sendo eles: O Senhor Rogério
Markiewicz, representante da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal -
ADEMI; o Senhor Carlos Eduardo Estrela, também representante da ADEMI/DF; o Senhor João
Gilberto de Carvalho Accioly, representando o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito
Federal - SINDUSCON-DF; Senhor Roberto Rubinger Botelho, também representando o SINDUSCON-
DF; a Senhora Heloísa Melo Moura, representante do Ins tuto de Arquitetos do Brasil – IAB/DF; o
Senhor Guido Saboya de Aragão, também representando o IAB/DF. A Senhora Vanda Alice Garcia
Zanoni, representante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/UnB; e, Senhor Márcio
Albuquerque Buson, também representante da FAU/UnB. Dando continuidade, seguiu ao Subitem 1.4.
Informes do Presidente: Informou sobre a promulgação do Decreto que trata da alteração da NBR,
possibilitando que a CAP analise projetos protocolados até a sua alteração com base na Lei
9050/2015, comunicando que os interessados que quiserem optar pela nova NBR terão um prazo de
120 dias, a par r de sua modificação. Prosseguiu ao Subitem 1.5. Apreciação e aprovação da Ata da
53ª Reunião Ordinária realizada no dia de 16/09/2020: Não havendo re ficações, a respec va ata foi
considerada aprovada, por unanimidade dos presentes. Em ato con nuo, seguiu a discussão do Item e
Subitem 2. Processos para Deliberação: 2.1 Assunto: Ques onamento referente aos projetos
complementares que devem ser exigidos para emissão do Alvará de Construção: A Senhora Rayane
Leão, Coordenadora da Coordenação de Licenciamentos e Contratos - COLIC/CAP, reitera que o
Decreto apresenta como condicionante a apresentação do projeto de fundação e projetos
complementares, no entanto, afirmou não exis r a definição pontual dos projetos que devem ser
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apresentados,  ques onando se deveriam definir uma listagem dos projetos ou transferir ao
responsável técnico pela obra a incumbência de apresentar o que consideram como um projeto
complementar. O Subsecretário  Ricardo Augusto de Noronha declarou que deveriam definir se os
projetos podem ser entregues à época do Habite-se, ou se devem con nuar sendo exigidos para a
emissão do alvará de construção. A Senhora Vanda Alice Garcia Zanoni suges onou que para o caso
do alvará de construção seja exigida a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos autores e os
complementares, e a entrega final dos projetos dar-se-á com o Habite-se. A Senhora  Rayane Leão
esclareceu que para a emissão do alvará é exigido a ART, o projeto de fundação e o projeto do
reservatório de águas pluviais, se for um lote acima de 600 metros. Reitera que o ques onamento é
sobre a exigência de apresentação de ART e projetos complementares para os casos de emissão de
alvará de construção. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly complementou afirmando que
devem esclarecer sobre quais Registros de Responsabilidade Técnica - RRT e ART devem ser emi dos
para cada po de empreendimento. Com relação a exigência de apresentação de projeto de águas
pluviais, o Senhor Rogério Markiewicz enfa zou a não necessidade de o projeto ser aprovado pela
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, seguindo diretamente para o depósito
ao final. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa, Secretaria de Estado de Proteção da Ordem
Urbanís ca do Distrito Federal - DF-Legal, explicitou que devem definir quais são os projetos
complementares conforme disposto no Código. O Senhor Marco Aurélio Souza Bessa, DF-Legal,
salientou que para os casos de obras que possuem subsolo, os responsáveis apresentem o projeto
básico das cor nas, além do projeto de fundação, em razão da sua interferência na área pública. Em
resposta, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha afirmou que em caso de projeto de estrutura
devem restringir-se ao limite do lote, não havendo possibilidades de avaliar qual tipo de estrutura será
apresentada. Em seguida, ques onou aos Senhores sobre a possibilidade de deliberar no sen do de
que as ART devem restringir-se aos projetos de água, esgoto e elétrica, e os demais projetos sejam
apresentados à medida que o autor julgar per nente. A Senhora Valéria Arruda de Castro, Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF, aventou a possibilidade de elencar
situações para tornar o procedimento a ser adotado mais claro e facilitar o controle dos projetos. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha reafirmou sobre a proposta de cobrar efe vamente os
projetos básicos, deixando o restante a critério da avaliação do autor do projeto. A Senhora Márcia
Maria Braga Rocha Muniz, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal –
CREA/DF, citou questões com relação a responsabilidade do profissional e a necessidade de
desburocra zação do processo. Suges onando que para casos de exigência para a Carta de Habite-se
seja feita a entrega do projeto arquitetônico de fundações de estruturas e complementares conforme
construídos, e como uma forma de simplificar devem exigir a questão da estrutura e hidrossanitário,
ficando a critério da legislação específica os demais projetos. O Subsecretário Ricardo Augusto de
N oronha suges onou que deliberassem pela manutenção da ARTs e RRTs de projeto elétrico
hidrossanitário e de fundação, e os demais projetos serão apresentados de acordo com a per nência,
julgado pelo autor do projeto a edificação a ser licenciada. O Senhor Marco Aurélio Souza Bessa
sugeriu a inclusão de uma declaração do autor do projeto nos casos de necessidade de apresentação
de outros projetos posteriormente. O Senhor Subsecretário Ricardo Augusto Noronha expôs o
posicionamento da CAP em evitar a exigência de declarações, mantendo a desburocra zação dos
processos. A Senhora Helena Ferreira Noronha, SEDUH, pontuou a necessidade de explicitar o
cumprimento de acordo com a legislação específica. A Senhora  Simone Maria Medeiros Costa
acrescentou a questão da exigência da proteção do Corpo de Bombeiro. Em resposta, o Subsecretário
Ricardo Augusto de Noronha afirmou que para os casos de moradias não unifamiliares há a
cobrança da prevenção a incêndio. Não havendo objeções, ficou deliberado de acordo com a proposta
supracitada. VOTAÇÃO: Ficando deliberado que para a emissão do Alvará de Construção serão
cobradas apenas os documentos de responsabilidade técnica dos responsáveis técnicos pelos projetos
de fundações, estruturas, elétrica, hidrossanitários, Proteção Contra Incêndio, se for o caso, e os
demais exigidos por legislação específica. Caso o interessado entenda necessário, poderá apresentar
outros documentos de responsabilidade técnica de acordo com as caracterís cas do projeto e
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respeitando as norma vas vigentes.  Dessa forma, por unanimidade, registrou-se a votação do
Colegiado com 12 (doze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum de abstenção. Prosseguiu
ao Subitem 2.2 Assunto: Ques onamentos referentes a análise de projetos quando da aplicação dos
arts. 151 e 153 da Lei nº 6.138/2018: O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha pontuou a
problemá ca no caso da aplicação dos ar gos de regularização do Código, sendo o Art. 151, que trata
das edificações que foram construídas sem licenciamento em lotes regularizados, e devem cumprir a
legislação urbanís ca para emissão do Habite-se, desde que a documentação esteja finalizada. Com
relação ao Art. 152, afirmou que é aplicado para os casos de Habite-se em áreas situadas em Áreas de
Regularização de Interesse Social - ARIS, com apresentação de laudo técnico, dispensando o projeto
para emissão do Habite-se. Por fim, o Art. 153, que trata de construção de edificação em lote não
regularizado, não havendo norma urbanís ca e unidade imobiliária. Informou que a proposta seria
aplicar dos ar gos 151 e 153 conjuntamente, fazendo a avaliação do trecho da obra que
comprovadamente atenda o Art. 153, e a parte da obra que não é comprovada, mas está edificada sem
licenciamento, seria aplicado sanção conforme disposto no Art. 151. O Senhor Giulliano Magalhães
Penatti, Companhia Imobiliária de Brasilia – TERRACAP, fez ques onamentos com relação ao
instrumento a ser adotado para fazer a comprovação das datas, à época, da construção da edificação.
A Senhora Maíra Sant’Ana, Coordenação de Projetos de Habitação Unifamiliar - COUNI, afirmou que
u lizam imagens do GeoPortal e do Google Maps, o que garante comprovar com facilidade as
divergências. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa não se opôs a proposta de junção da
aplicação dos dois ar gos, desde que seja discriminado no atestado de regularização a ilicitude,
devendo ser verificado na vistoria o não cumprimento das normas. A Senhora  Helena Ferreira
N oronha ques onou como seria o processo de aplicação dos dois ar gos ao mesmo tempo,
jus ficando que um ar go está baseado na legislação, com parâmetros rígidos, o outro regularizaria a
edificação já construída. Respondendo ao ques onamento, o Subsecretário Ricardo Augusto de
Noronha afirmou que a separação dar-se-á em razão da temporalidade, desconsiderando a parte da
edificação que comprovadamente foi construída quando não havia norma, e exigindo a re rada da
edificação construída após a promulgação da norma. O Senhor Marco Aurélio Souza Bessa propôs
que seja apresentado um laudo comprobatório, ao invés do próprio projeto das edificações. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha concordou com a proposta, suges onando que fosse
encaminhada alteração no Decreto para que o laudo contenha as informações também de instalação.
A Senhora Márcia Maria Braga Rocha Muniz afirmou sobre a simplificação do processo de aplicação
conjunta dos art. 151 e 153, para parte da edificação sem licenciamento, posicionando-se de acordo
com a questão de apresentação do laudo previamente, reiterando que devem invariavelmente remeter
à legislação específica. O Senhor Giulliano Magalhães Pena  ques onou com relação a questão de
prevenção e combate a incêndio para edificações comerciais. Em resposta, a Senhora Maira Sant’Ana
declarou que não há isenção das normas do Corpo de Bombeiros e, também da Defesa Civil, sobre
apresentação de laudos individuais das respec vas en dades, após vistoria. O Senhor Giulliano
Magalhães Pena  suges onou que após a conclusão de projeto com a aplicação nos termos
apresentados seja encaminhado como estudo de caso para avaliação das várias situações complexas
existentes em relação aos edi cios construídos nas áreas de regularização. A Senhora  Márcia Maria
Braga Rocha Muniz indicou a premência de haver uma polí ca de fiscalização efe va no Distrito
Federal, coibindo os problemas na origem. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa explicitou a
necessidade de realização de concurso público para complementação do quadro de auditores do DF-
Legal, possibilitando que deste modo seja fortalecida a polí ca de fiscalização. Em seguida, o
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha apresentou como terceiro item, rela vo a aplicação do
Art. 153, que trata da Lei da Compensação, ques onando se haveria o entendimento de aplicação da
Lei de Compensação em obras não concluídas. A Senhora Maíra Sant’Ana enfa zou que
principalmente nos casos de residências unifamiliares há a dificuldade de entendimento sobre a
efe va ocupação, ques onando se poderiam u lizar como forma de verificação o mesmo conceito da
compensação urbanís ca, estando determinada edificação com sua parte estrutural concluída seria
suficiente para isentar da cobrança dos parâmetros, de acordo com o disposto pelo Art. 153, ou se
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será feita a exigência e o morador deverá adequar-se. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa
afirmou que mesmo não ocupando cem por cento da edificação não há impedimentos para aplicação
da legislação de acordo com o disposto. A Senhora Márcia Maria Braga Rocha Muniz concordou
parcialmente, ques onando como seria feita a caracterização da ocupação, sugerindo a análise da
finalização das vedações, mantendo a possibilidade de ocupação de parte da edificação. A Senhora
Simone Maria Medeiros Costa aventou a possibilidade de u lização do IPTU, uma vez que foi feito
levantamento no ano de 2016, permi ndo a verificação junto ao GeoPortal para demonstrar qual a
área edificada. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly afirmou que a u lização do IPTU para
verificação de edificações no local seria efe va, e através de uma declaração simples de que a área
está ocupada desde determinada data seria suficiente para caracterizar o enquadramento no Art. 153.
O Senhor Giulliano Magalhães Pena  ponderou com relação a u lização do termo ocupação,
afirmando que pode gerar ques onamentos, dando margem para interpretações. A Senhora Helena
Ferreira Noronha concordou com a amplitude da palavra ocupação, afirmando que a mesma remete a
uma edificação habitada, não sendo possível u lizar outro termo por este mo vo. Como proposta de
encaminhamento, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha sugeriu que a CPCOE delibere pela
possibilidade da aplicação em conjunto dos ar gos 151 e 153 nos casos descritos no item 1 e 2, desde
que estes sejam aplicados garan ndo o cumprimento fiel da norma e dos disposi vos do Decreto.
Com relação ao ques onamento apresentado no item 3, propõe que seja encaminhado à Assessoria
Jurídico-Legisla vo - AJL, para esclarecimentos do ponto de vista jurídico sobre o determinante para
aplicação da expressão “ocupadas” constante na legislação. Após discussão, houve o entendimento
de que a ocupação refere-se a efe va construção de pilares e cobertura, e que pode ser considerado
como ocupado, mesmo contendo áreas com apenas indícios de ocupação, seja piso ou pilares, desde
que haja minimamente a condição de habitabilidade comprovada. A Senhora Simone Maria Medeiros
Costa sugeriu a inclusão da comprovação com documentação oficial, como o IPTU. A Senhora Maíra
Sant’Ana enfa zou que como informado anteriormente, o úl mo levantamento foi feito em 2016, e a
data necessária para análise seria o ano de 2018. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly
ponderou sobre a possibilidade de exigir o IPTU, mesmo que declarado retroa vamente, efetuando o
pagamento rela vo aos anos anteriores, assegurando um faturamento extra para o GDF. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha acrescentou que seria deliberado pelo encaminhamento
de alteração no Decreto, passando a constar nos casos de regularização edilícia que o autor do projeto
inclua no laudo de segurança e estabilidade assegurando o perfeito funcionamento e segurança das
instalações, dispensando, assim, a apresentação dos projetos complementares. VOTAÇÃO: Ficando
deliberado pela alteração do Decreto n° 39.272, de 02 de agosto de 2018 que permita subs tuir a
apresentação dos projetos complementares definidos no ar go. 179-H, I, pela apresentação dos
laudos técnicos exigidos no artigo 179-E.  Que para a aplicação do artigo 153 da Lei 6.138/18 – Código
de obras e Edificações do Distrito Federal, entende-se por edificação “concluída” aquela que
apresente, no mínimo, estrutura concluída, com todo o conjunto de vigas, pilares e cobertura da
edificação, é possível considerar parte da mesma edificação sem a cobertura, desde que comprovada
a efe va ocupação. E que quanto o conceito de “Ocupado” presente no ar go 153 da Lei 6.138/18 –
Código de obras e Edificações do Distrito Federal, a CPCOE delibera encaminhar à AJL da SEDUH para
que o conceito seja esclarecido do ponto de vista jurídico. Dessa forma, por unanimidade, registrou-se
a votação do Colegiado com 12 (doze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum de
abstenção.  Passou ao Subitem 2.3 Assunto: Apreciação da carta apresentada pelo Hospital Santa
Helena, que solicita a revisão da quan dade mínima de vagas exigida pelo Decreto nº 39.272/2018
para as a vidades de atendimento hospitalar: O Senhor Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
informou que a proposta apresentada pelo hospital seria de alteração ao Decreto com a inserção de
nota na Tabela I do Anexo 6, que trata do número de vagas, com a seguinte redação: Para os
estabelecimentos des nados ao uso ins tucional com a vidades de saúde desenvolvidas em lotes
classificados como alto grau de acessibilidade, a quan dade de vagas para veículos resultante da
proporção indicada na Tabela 1, do Anexo 5, é reduzida pela metade. Em contrapar da, afirmou que a
tabela, como um todo, deveria ser reestudada com base nos novos preceitos de Lei de Uso e
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Ocupação do Solo - LUOS e do Plano de Preservação do Conjunto Urbanís co de Brasília - PPCUB. A
Senhora Simone Maria Medeiros Costa não se opôs a proposta, entretanto, fez ponderações com
relação as alterações serem aplicadas de forma pontual, sugerindo a realização de um estudo
mantendo um contexto mais geral. A Senhora Helena Ferreira Noronha e a Senhora Valéria de
Arruda Castro corroboraram com o exposto pela representante do DF-Legal. O Subsecretário Ricardo
Augusto de Noronha esclareceu que a alteração proposta não seria aplicada apenas para o lote
específico, e sim a todos os lotes que usam a tabela do Código como condicionante para o número
mínimo de vagas. Propondo, em seguida, que seja feita a revisão a tabela, e a proposta seja
encaminhada para a Subsecretaria do Conjunto Urbanís co de Brasília - SCUB e à Subsecretaria de
Desenvolvimento das Cidades - SUDEC, para referendar as alterações ou a possibilidade de u lizar a
tabela do PPCUB antecipadamente no Código, com a anuência do planejamento possam proceder a
sua alteração. Não houve objeções por parte dos Senhores à proposta apresentada. VOTAÇÃO:
Ficando deliberado que seja consultada à SEDUH a possibilidade de revisão da quan dade mínima de
vagas exigidas para a vidade de atendimento hospitalar pelo Decreto nº 39.272/2008, sendo ouvidas
a Subsecretaria de Polí cas e Planejamento Urbano SUPLAN, Subsecretaria do Conjunto Urbanís co –
SCUB e a Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades – SUDEC. Dessa forma, registrou-se a
votação do Colegiado com 11 (onze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum de abstenção.
Em seguida, prosseguiu ao Item 3. Assuntos gerais: A Senhora Simone Maria Medeiros Costa pontuou
o caso dos projetos depositados de ocupação unifamiliar não são analisados pela CAP, e que o autor
do projeto assina o termo de compromisso explicitando que está de acordo com as normas, porém, o
projeto apresenta problemas no momento da vistoria do Habite-se, e a verificação da pontualidade do
projeto habilitado ou depositado com a obra edificada, havendo inseguranças por parte do auditor em
apontar as irregularidades verificadas durante a vistoria. Ques onando, assim, qual seria o
procedimento a ser adotado para encaminhamento da questão. O Subsecretário Ricardo Augusto de
Noronha afirmou que para estes casos, se o projeto es ver de acordo, que seja encaminhado o o cio
dispondo que em determinado processos foram observadas discordâncias, e no momento da
verificação da CAP for constatado o não cumprimento, será cancelado o alvará e o Habite-se será
condicionado a resolução dos problemas verificados. A Senhora  Simone Maria Medeiros Costa
reiterou que a dúvida é com relação aos projetos que não passam pela análise da CAP e que são
depositados, sendo apresentado pelo autor do projeto um termo de compromisso de cumprimento das
normas. Sugerindo que façam um encaminhamento no sen do daquilo que foi verificado como
irregular, inserindo uma observação de que podem exis r ainda outras irregularidades, retornando
para aferição posterior. O Subsecretário  Ricardo Augusto de Noronha apresentou o Art. 10 do
Decreto que dispõe: Cabe ao responsável pela fiscalização, sem prejuízo de outras atribuições
específicas. Item 9: Solicitar para efeito de esclarecimento técnico em qualquer etapa da execução da
obra a apresentação dos projetos habilitados, complementares e suas alterações, bem como convocar
o autor do projeto e o responsável técnico. Ques onando se o ar go permi ria, anteriormente a
emissão, solicitar que o autor faça os esclarecimentos. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa
concordou com a aplicação de acordo com o disposto, sugerindo que a CAP fizesse uma análise por
meio de um relatório, antes da construção do relatório de ação fiscal, encaminhando em seguida o
processo para análise. O Senhor Giulliano Magalhães Pena  argumentou que para casos em que
haja comprovadamente uma declaração inverídica, atestando a má-fé do autor do projeto, seja
aplicada uma forte penalidade ao profissional, seja ele arquiteto ou engenheiro, evitando a
recorrência deste po de situação. O Senhor Rogério Markiewicz afirmou sobre a necessidade da
denúncia contra o profissional que infringe recorrentemente a legislação, par ndo do DF-Legal ou da
CAP, respaldado no Código de Obras, informando que de acordo com a Comissão de É ca a punição
pode chegar até a cassação do próprio registro do CAU. Como proposta para resolução da
problemá ca, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha sugeriu que o DF-Legal faça o
encaminhamento dos casos que apresentem desconformidades para que sejam tratados no
monitoramento, havendo a constatação de erros será cancelado o alvará, e verificada a licitude será
enviada resposta com a jus fica va ao DF-Legal, para darem con nuidade à vistoria para emissão da
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carta de Habite-se. VOTAÇÃO: Ficando deliberado que quanto aos projetos depositados de habitação
unifamiliar de uso exclusivo que não passaram pela fase de habilitação, caberá ao DF LEGAL caso
observe no momento da verificação, na fase de conclusão de obra, alguma desconformidade com os
parâmetros urbanís cos, ques onar o TRCN e encaminhar o laudo de vistoria realizado à CAP para
monitoramento, informando se a obra está de acordo com o projeto depositado para análise e
encaminhamento das possíveis sanções previstas em lei. Dessa forma, registrou-se a votação do
Colegiado com 11 (onze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum de abstenção. Finalizada a
questão, o Senhor Rogério Markiewicz proferiu os agradecimento a equipe da CAP e à CPCOE,
informando sobre o Decreto 41.364, que possibilita a con nuação da análise dos projetos de
arquitetura em trâmite nos órgãos e en dades do Distrito Federal, tendo por fundamento a versão de
norma técnica brasileira vigente à época de sua protocolização. Não havendo mais assuntos a serem
tratados, a Quinquagésima Quarta Reunião Extraordinária 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 55ª Reunião Ordinária
realizada no dia 16 de dezembro de 2020, por videoconferência. 

GRACO MELO SANTOS, Titular – SEDUH; HELENA FERREIRA NORONHA, Suplente - SEDUH;
GIULLIANO MAGALHÃES PENATTI, Titular – 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; ROGÉRIO MARKIEWICZ, Titular - ADEMI/DF; CARLOS EDUARDO ESTRELA, Suplente -
DEMI/DF; JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY, Titular - SINDUSCON/DF; ROBERTO RUBINGER
BOTELHO, Suplente - SINDUSCON/DF; HELOÍSA MELO MOURA, Titular – IAB/DF; GUIDO SABOYA DE
ARAGÃO, Suplente - IAB/DF; VANDA ALICE GARCIA ZANONI, Titular - FAU/UnB; MÁRCIO
ALBUQUERQUE BUSON, Suplente - FAU/UnB.

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 17/12/2020, às 10:02, 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
18/12/2020, às 09:20, 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 CARLOS EDUARDO ESTRELA, Usuário Externo, em
18/12/2020, às 09:31, 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 VALÉRIA ARRUDA DE CASTRO, Usuário Externo, em
18/12/2020, 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 FLAVIO ARAUJO DE OLIVEIRA - Matr.1689441-3,
Subsecretário(a) de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades, em 18/12/2020, às
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13:40, 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, Analista de
Planejamento Urbano e Infraestrutura, em 21/12/2020, às 12:57, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Heloísa Melo Moura, Usuário Externo, em
21/12/2020, às 14:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIULLIANO MAGALHAES PENATTI - Matr.0002080-0,
Arquiteto(a), em 21/12/2020, às 15:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ALBUQUERQUE BUSON, Usuário Externo, em
21/12/2020, às 15:13, 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 Vanda Alice Garcia Zanoni, Usuário Externo, em
21/12/2020, às 15:38, 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.

Documento assinado eletronicamente por Guido Saboya de Aragão, Usuário Externo, em
21/12/2020, 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 SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA Matr. 041430-1,
Auditor(a) de Atividades Urbanas, em 22/12/2020, às 08:30, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Rubinger Botelho, Usuário Externo, em
29/12/2020, às 10:41, 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 30/12/2020, às 17:53, 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 06/01/2021, às 08:48, 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 HELENA FERREIRA NORONHA - Matr.0275033-3,
Assessor(a), em 06/01/2021, às 08:59, 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= 52793825 código CRC= 3FC4C3E4.
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