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ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DO
CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – CPCOE

Às nove horas do dia vinte do mês de maio 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 Reunião Ordinária
da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal – CPCOE,
pelo Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos - CAP, Senhor Ricardo Augusto de Noronha,
Coordenador indicado e contando com a  presença dos membros representantes do Poder Público e da
Sociedade Civil,  relacionados ao final desta Ata, para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta
a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1 Abertura dos trabalhos. 1.2 Verificação do quórum; 1.3
Informes do Coordenador: 1.4 Aprovação da Ata da 49ª Reunião Ordinária realizada no dia
22/04/2020. 2. Apreciação e Deliberação: 2.1. Assunto: Ques onamento sobre a possibilidade de
aplicação nos casos de licenciamento de obras de 2 domicílios em lote compar lhado, permi dos em
algumas legislações urbanís cas, dos disposi vos do código de edificações aplicáveis às habitações
unifamiliares de uso exclusivo. 2.2. Assunto: Apreciação do parecer (40164013) para convalidação ou
anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39.272/2018, do processo
SEI 00390-00000546/2020-58, que trata de solicitação de re ficação de Carta de Habite-se de
edificação de uso comercial de bens e serviços, localizada na SHIS QI 11 lote K - Lago Sul/DF. 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 a sessão,
cumprimentando a todos. Seguiu ao Subitem 1.2 Verificação do quórum: Verificado como suficiente.
Dando con nuidade à pauta, seguiu ao Subitem 1.4 Aprovação da Ata da 49ª Reunião Ordinária
realizada no dia 22/04/2020: Sem alterações, a respec va ata foi considerada aprovada. Prosseguiu
ao Item e Subitem 2. Apreciação e Deliberação: 2.1. Assunto: Ques onamento sobre a possibilidade
de aplicação nos casos de licenciamento de obras de 2 domicílios em lote compar lhado, permi dos
em algumas legislações urbanís cas, dos disposi vos do código de edificações aplicáveis às
habitações unifamiliares de uso exclusivo: O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha apontou
que em determinados Planos Diretores Locais - PDLs há a possibilidade de dois domicílios em um
mesmo lote, ressaltando que não se trata de habitação cole va ou de duas unidades dis ntas,
pontuando que a expressão “habitações unifamiliares de uso exclusivo” u lizada no Código deve ser
deliberada pela CPCOE, para avaliar se a habitação unifamiliar exclusiva abrange a questão disposta
sobre dois domicílios compar lhados no mesmo lote, que é originalmente unifamiliar. O Senhor
Giulliano Magalhães Pena , representante da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP,
salientou que após a publicação da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, os PDLs deixaram de fazer
parte do quesito, uma vez que o uso do lote fica estabelecido na LUOS. O Subsecretário Ricardo
Augusto de Noronha jus ficou que o processo ainda está em fase de transição. O Senhor Ronildo
Divino de Menezes, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito
Federal - CREA/DF, ques onou se a decisão afetaria outras cidades não citadas. Ao que o
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha respondeu que cidades como Recanto das Emas e Riacho
Fundo II, as Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGBs não permitem dois domicílios. A Senhora
Helena Ferreira Noronha, representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal –SEDUH, afirmou que a LUOS apresenta, de maneira superficial, as
localidades onde são permi das habitações unifamiliares, em havendo respaldo, ques onou sobre a
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localidades onde são permi das habitações unifamiliares, em havendo respaldo, ques onou sobre a
possibilidade de encaminhamento do tema para deliberação na LUOS. O Subsecretário Ricardo
Augusto de Noronha replicou que o ques onamento não é sobre a possibilidade de haver duas
residências no mesmo lote permi das pela legislação, e sim sobre o entendimento que a similaridade
das duas expressões: habitação unifamiliar de interesse exclusivo e dois domicílios em lotes
compar lhado implicam na mesma decisão. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa, representante
da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanís ca do Distrito Federal - DF Legal, corroborou
com o posicionamento da CAP, mantendo o enquadramento residencial unifamiliar de uso exclusivo, e
abrindo exceção para que nestes lotes específicos haja dois domicílios. Com a alteração da
classificação muda, pontuou que pode haver a mesma aplicação prevista no Alvará de 7 dias. A
Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz, representante do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF, reiterou que trabalhavam essa inserção com o entendimento
que o lote é considerado unifamiliar. Presumiu que o impedimento seria cartorial, no sen do da
impossibilidade de haver unidades imobiliárias dis ntas no mesmo lote. Não havendo manifestações,
o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha colocou em deliberação a possibilidade de aplicação
dos disposi vos do Código de Edificações que fazem alusão à habitação em unidade de uso exclusivo
àqueles projetos que trazem dois domicílios em lote compar lhado. A Senhora Marcia Maria Braga
Rocha Muniz sugeriu que a proposta fizesse menção afirmando que está sendo considerada a
questão do PDL. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha solicitou que a representante do CREA
apresentasse o texto para atendimento da proposta. VOTO: 1.Considerando a impossibilidade de
divisão da matricula registrada em cartório fica decidido pela possibilidade de aplicação nos casos de
licenciamento de obras de 2 domicílios em lote compar lhado, permi dos em algumas legislações
urbanís cas, dos disposi vos do código de edificações aplicáveis às habitações unifamiliares de uso
exclusivo. 2. Dessa forma, registra-se a votação do Colegiado com 12 (doze) votos favoráveis, 1(um)
voto de abstenção da Senhora Valéria Arruada de Castro, representante do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF e nenhum voto contrário.  Seguiu para deliberação do Subitem
2.2. Assunto: Apreciação do parecer (40164013) para convalidação ou anulação dos atos
administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39.272/2018, do processo SEI 00390-
00000546/2020-58, que trata de solicitação de re ficação de Carta de Habite-se de edificação de uso
comercial de bens e serviços, localizada na SHIS QI 11 lote K - Lago Sul/DF: Informou que foram
levantadas as ausências da Certidão Negativa do DF-Legal, AGEFIS, à época, e declaração de aceite do
Corpo de Bombeiros. Expôs que ambos não foram apresentados, e nem as jus fica vas para tanto,
propondo que seja feita a anulação da Carta de Habite-Se até a resolução das questões apontadas, e
que seja apresentado o aceite para prosseguir a emissão de nova Carta de Habite-Se. O Senhor João
Gilberto de Carvalho Accioly, representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito
Federal - SINDUSCON/DF, externou preocupação quanto às consequências geradas para a emissão de
um novo Habite-Se, em relação aos registros em cartório das unidades habitacionais. A Senhora
Marcia Maria Braga Rocha Muniz ques onou se os prazos estabelecidos estão considerando que os
serviços de emissão de documentos estão afetados em razão do cenário pandêmico. O Subsecretário
Ricardo Augusto de Noronha reiterou que neste caso houve omissão por parte do proprietário,
esclarecendo que não foram apresentadas jus fica vas para a ausência dos atos administra vos
solicitadas. Declara que em caso de deliberação pela anulação, o proprietário será informado sobre a
definição da CPCOE, dispondo de um prazo de 30 dias para recorrer da decisão antes da anulação.
Não havendo manifestações contrárias, fica decidido pela anulação, com a garan a de informação da
possível anulação ao proprietário, e solicitação que ele se manifeste, apresentando as jus fica vas
solicitadas. O Senhor Rogério Markiewicz, representante da Associação de Empresas do Mercado
Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI/DF, manifestou sobre a possibilidade de haver extensão do
prazo, caso haja movimentação por parte do proprietário durante os 30 dias do prazo estabelecido. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha corroborou com o exposto e colocou em Votação: VOTO:
1. Fica decidido pela anulação da Carta de Habite-se n.º 035/2017 emi da para o endereço lote “K”,
da QI 11, do Comércio Local, do SHI/SUL - Lago Sul — Brasília/DF do processo 0146-000276/2004 e
informar ao interessado sobre a decisão bem como da possibilidade de recurso. 2. Dessa forma,
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registra-se a votação do Colegiado com 12 (doze) votos favoráveis, 1 (um) voto de abstenção da
Senhora Valéria Arruada de Castro, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal – CAU/DF e nenhum voto contrário. Procedeu ao Item 3. Assuntos Gerais: A Senhora Simone
Maria Medeiros Costa expôs dúvida apresentada através de um o cio da TERRACAP, em que é
cogitada a possibilidade de ocupação de uma residência unifamiliar após a obtenção do alvará de
construção e o término da construção do mesmo, ao invés de obter o Habite-Se junto à autoridade
legal competente, ques onando se o proprietário estaria sujeito a alguma sanção administra va. Em
resposta, citou as legislações per nentes,  em seus ar gos 15 e 123, este úl mo que indica se tratar
de infração gravíssima, no Inciso VI. Como contrarresposta, o proprietário afirma que atestado de
conclusão não é Habite-Se, explicando em detalhe o seu pleito. A representante do DF-Legal, então,
concorda que Inciso VI dispõe sobre a obrigatoriedade de providenciar o Habite-Se ou o atestado de
conclusão, sem definir a punição em caso de não cumprimento. Informou sobre a elaboração de um
parecer jurídico que será encaminhado à CPCOE para discussão. O Senhor Ronildo Divino de
Menezes, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/DF ponderou em
relação as localidades mais desprovidas, em que há dificuldade de obtenção do Habite-Se, solicitando
que estes casos sejam considerados nas decisões. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha
informou que, previamente, seria feito um apanhado jurídico, e a discussão seria trazida a CPCOE,
para avaliação das possibilidades de correção da legislação. Não havendo mais assuntos a tratar, a
Quinquagésima Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de
Edificações do Distrito Federal – CPCOE, foi encerrada pelo Subsecretário Ricardo Augusto de
Noronha, agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na 51ª Reunião Ordinária realizada no dia
29 de julho de 2020, por videoconferência.

HELENA FERREIRA NORONHA, Suplente - SEDUH; JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS, Titular -
SEDUH; GRACO MELO SANTOS, Titular - 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; RONILDO DIVINO DE MENEZES, Suplente - CREA/DF; ROGÉRIO
MARKIEWICZ - Titular - ADEMI/DF; VALÉRIA ARRUDA DE CASTRO, Titular - CAU/DF; JOÃO GILBERTO
DE CARVALHO ACCIOLY, Titular - SINDUSCON/DF;  GUIDO SABOYA DE ARAGÃO, Suplente -
IAB/DF; JOARA CRONEMBERGER RIBEIRO SILVA, Titular - FAU/UnB; ALBERTO ALVES DE FARIA,
Suplente - FAU/UnB.

 

RICARDO AUGUSTO DE NORONHA

Subsecretário - CAP/SEDUH

Coordenador Indicado

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO AUGUSTO DE NORONHA - Matr. 091439-8,
Subsecretário(a) da Central de Aprovação de Projetos, em 06/08/2020, às 09:59, 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.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Markiewicz, Usuário Externo, em
06/08/2020, às 13:45, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Guido Saboya de Aragão, Usuário Externo, em
06/08/2020, às 14:10, 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 MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, Usuário
Externo, em 07/08/2020, às 11:46, 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 07/08/2020, às 15:08, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCO AURÉLIO SOUZA BESSA - Matr.0091516-5,
Auditor(a) de Atividades Urbanas, em 07/08/2020, às 15:18, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alberto Alves de Faria, Usuário Externo, em
08/08/2020, às 12:35, 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 FLAVIO ARAUJO DE OLIVEIRA - Matr.1689441-3,
Subsecretário(a) de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades, em 10/08/2020, às
21:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS - Matr.1666363-
2, Assessor(a) Especial, em 11/08/2020, às 10:23, 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 11/08/2020, às 10:34, 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 HELENA FERREIRA NORONHA - Matr.0275033-3,
Assessor(a), em 11/08/2020, às 11:14, 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
11/08/2020, às 16:46, 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 13/08/2020, às 09:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
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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 14/08/2020, às 12:55, 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= 44450624 código CRC= 40679ECC.
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