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ATA DA 82ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DO
CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CPCOE

Às quinze horas do dia dezessete do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, m cumprimento ao
art. 2º do Decreto nº 40.546 de 20 de março do ano de dois mil e vinte, por videoconferência, foi
iniciada a Octogésima Segunda Reunião Extraordinária da Comissão Permanente de Monitoramento
do Código de Edificações do Distrito Federal - CPCOE, pelo Subsecretário da Central da 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 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. 2. Apreciação e Deliberação: 2.1
Assunto: Apreciação do parecer (52497408) para convalidação ou anulação dos atos administra vos,
nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, do processo SEI 00390-00005207/2020-68, que
decorre de solicitação de aprovação de projeto de modificação de edificação de uso comercial,
prestação de serviços e ins tucional localizada na SCES TRECHO 2 LOTE 1-A. 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. Seguiu ao Subitem 2. Apreciação e Deliberação: 2.1 Assunto: Apreciação
do parecer (52497408) para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86,
II, do Decreto nº 39272/2018, do processo SEI 00390-00005207/2020-68, que decorre de solicitação de
aprovação de projeto de modificação de edificação de uso comercial, prestação de serviços e
ins tucional localizada na SCES TRECHO 2 LOTE 1-A. 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha iniciou a apresentação do parecer detalhado da CONVIR,
pontuando que através de análise foram elencadas divergências no processo, a saber: A a vidade
efe va não está contemplada pela Norma Urbanís ca, exis ndo uma indicação de segregação das
porções, configurando um possível desdobro; A extrapolação da taxa de ocupação permi da, o mesmo
para a área de construção; A ocupação de área pública; A u lização do ar go 120 do código an go,
que permite o cumprimento de parte das vagas em estacionamento público; O descumprimento do
número mínimo de vagas, decorrência disso, o descumprimento do TAC que já havia sido celebrado
entre a an ga SEDUMA, a Subsecretaria de A vidades Urbanas, a Secretaria de Obras e Administração
da Brasília e o Pier 21; Declaração de Incons tucionalidade da Lei Complementar 3.629/2005, que
causou consequentemente o descumprimento dos afastamentos; A expedição do alvará de construção
sem o cumprimento de exigências elencados pela Administração Regional; Expedição de outro alvará
de construção no ano de 2000 sem o aval do Corpo de Bombeiros; A aprovação de projeto de
modificação, em 2002, sem o atendimento do número mínimo de vagas; E, a aprovação de outra
modificação, em 2006, isoladamente pelo administrador de Brasília, à época. A Senhora Ana de Paula,
arquiteta responsável pela regularização do Pier 21, informou que tomaram ciência, no ano de 2016,
sobre a necessidade de compensação, com o intuito de regularizar as edificações de acordo com os
instrumentos da Lei. Acrescentou que as adequações necessárias rela vas a questões de
acessibilidade foram feitas no processo de As Built, quanto a questão do Corpo de Bombeiros,
informou que foi realizada análise crítica e a adequação necessária, visando a aprovação. Com relação
aos parâmetros urbanís cos, declarou que após levantamento, foi observado que a Lei de
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Compensação Urbanís ca têm instrumentos para que estas questões sejam resolvidas. Acrescentou
que a exceção da questão do uso fica ponderada com a perspec va de regularização pelo PPCUB, uma
vez que de acordo com o retorno dado pelo Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional -
IPHAN não houve nenhuma alteração, permanecendo a análise dos parâmetros urbanís cos. No
tocante a questão da altura, salientou que após análise do processo anterior, de 2008, a cota de
soleira foi fornecida pela L2, e o terreno tem um caimento razoável em relação ao Lago, portanto, a L2
está cotando os 12 metros, e de acordo com a declaração do PDF, poderiam ser colocados como
análogos aos ginásios. A Senhora Diane Souza, arquiteta responsável pela regularização do Espaço
Ases, informou que procedeu a uma verificação de todas as edificações existentes na área do lote,
detectando que foram aprovados três projetos, o do ginásio, uma parte da Administração e o salão de
festas. Quanto ao salão de festas aprovado, declarou que o mesmo não foi executado na área
des nada pelo primeiro projeto, mantendo a desconformidade. Com relação a parte do ginásio,
comunicou que o mesmo foi construído de acordo com as determinações, com algumas alterações já
lançadas no projeto. E, a parte da Administração, trata-se de uma área pequena do projeto. Em razão
de demandas de projetos para o Pier, os três projetos do Espaço Ases ficaram sobrestado, sendo
realizado um levantamento do As Built completo, informando que já foram feitas as adequações no
projeto, havendo uma planta para a execução e regularização destas questões para o mesmo.
Declarou que buscam um alinhamento entre o Pier 21 e o Espaço Ases para avaliação dos potenciais
constru vos e da questão da compensação, complementou dispondo que o levantamento dos
quan ta vos estão presentes nos relatórios, possibilitando a resolução da questão da permeabilidade
dentro do lote do Ases, usando a questão da amor zação. Quanto as alturas, explicitou que estão
todas de acordo, e a área ocupada já está relacionada para a compensação, o restante das
edificações do clube estariam des nados apenas ao uso da a vidade espor va, como o ginásio, ainda
o restaurante, o administra vo e a área de quadras. Por fim, afirmou que em todo o processo apenas
foi feita menção da área do lote, não incluindo como edificações o que está inserido em área pública,
sendo tratado em outra legislação. Após os esclarecimentos, o Subsecretário Ricardo Augusto de
Noronha franqueou a palavra para manifestações. O Senhor Luiz Fernando Ferreira Magalhães,
Ordem dos Advogados – Conselho Seccional do Distrito Federal - OAB/DF, destacou a necessidade de
definir prioritariamente o tratamento da questão do uso, afirmando que dentro da seara de
competência da CPCOE e a CONVIR/SEDUH, deviam deliberar efe vamente sobre a questão. O Senhor
João Gilberto de Carvalho Accioly, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal -
Sinduscon-DF, salientou que o instrumento da compensação urbanís ca é sólido, abrindo uma
oportunidade para ajustes de questões adicionais em outros projetos, entretanto, afirmou que uma
condicionante para aplicação desse instrumento é que a questão do uso esteja bem equacionada.
Propôs que avançassem na construção do instrumento da compensação urbanís ca para resolução de
problemas de gabarito, com a indicação de que os usos possíveis na lei vão ser indicados no projeto e
na planta, e, eventualmente, até o proprietário assumir o compromisso de realizar as adequações do
uso correto, enquanto não houver uma definição de flexibilização do uso previsto no Plano de
Preservação do Conjunto Urbanís co de Brasília - PPCUB. O Senhor Rogério Markiewicz, Associação
de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI-DF, reiteradamente afirmou que será
necessário construir, conjuntamente, uma solução para os três pontos fundamentais, principalmente
quanto a questão de uso, devendo aguardar a finalização do PPCUB ou uma decisão advinda do
CONPLAN. Salientou que deveriam empreender esforços para a aprovação edilícia, e dentro desta
aprovação apontou duas dificuldades, devendo haver a compensação urbanís ca especificamente
para o Pier 21 e para a outra ocupação de área pública presente no Clube. Como sugestão, propôs a
construção de uma possível compensação urbanís ca através dos usos atuais para o Pier 21, e
também a compensação urbanís ca para a parte edilícia, exceto para a questão de vaga de garagem.
Externou preocupação com a não aprovação pelo Corpo de Bombeiros, afirmando que de acordo com o
relato está sendo providenciado. Por fim, ressaltou que devem formular um meio para que o Clube se
responsabilize pela desocupação ou regularização da área pública. Complementando a questão, o
Senhor Hélcio Lopes informou que a extrapolação da área construída não é referente apenas ao Pier
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21 ou ao Espaço Ases, devendo ambos serem tratados como um lote só, sendo rela vo principalmente
as edificações que foram acrescidas posteriormente e não estão regularizadas, que acabam por
extrapolar a área construída. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa, Secretaria de Estado de
Proteção da Ordem Urbanís ca do Distrito Federal – DF LEGAL, declarou que a aprovação das
edificações tanto no Pier 21 quanto em outros lotes do Setor de Clubes Espor vos Sul, baseavam-se
em uma questão de complementação do uso principal, que seria de clube espor vo. Informou que no
caso do Clube Ases trata-se de uma ocupação de área pública, e devem verificar o caso do Pier 21, por
tratar-se de desvirtuamento do uso. Ques onou qual seria a mo vação da discussão, uma vez que a
Lei de Compensação não abrange desvirtuamento de uso. Como sugestão, o Senhor Ricardo Augusto
de Noronha pontuou que para o caso do Pier 21, seja feito o indica vo de um termo de compromisso
para ajustar e regularizar o que é passível, com a determinação de um prazo, até que o PPCUB defina
diretrizes para a questão do uso e demais outros quesitos. Em relação a compensação urbanís ca,
declarou não ser possível vislumbrar a aplicação da Lei de Compensação Urbanís ca em razão de
tratar-se de área pública. Como outro encaminhamento, propôs o envio do processo para a avaliação
do CONPLAN do ponto de vista geral. O Senhor Luiz Fernando Ferreira Magalhães corroborou com a
sugestão de encaminhamento para a análise da questão do uso pelo CONPLAN, propondo que,
paralelamente, a CPCOE delibere no sen do de orientar a Central de Aprovação de Projetos para que
siga com a análise dos As Built apresentados, considerando o que está elaborado nas planilhas
parâmetros para o projeto do PPCUB, como a taxa de ocupação que forem previstas, e ainda a taxa de
concessão e o cálculo do número de vagas. O Senhor Luiz Fernando Ferreira Magalhães se colocou à
disposição para construção de uma redação que reafirme o encaminhamento, evitando qualquer
possibilidade de devolução por parte do CONPLAN. O Senhor Ronildo Divino de Menezes, Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF, concordou com a proposta de
encaminhamento ao CONPLAN, jus ficando que não se trata de uma questão isolada, havendo, no
Distrito Federal, diversos clubes que mantém usos diversificados não previstos na legislação. O
Senhor André Velloso Ramos, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF,
corroborou com o encaminhamento ao CONPLAN, afirmando que a questão é ampla e que não devem
discu r questões pontuais, o que pode abrir um precedente para futuras solicitações de aprovação. O
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha propôs como encaminhamento, que a CAP faça a
avaliação daquilo que for possível, e em paralelo, das questões de compensação urbanís ca inerentes
ao processo, no sen do dar celeridade, possibilitando que o mais breve possível procedam ao
levantamento de uma solução, e que o processo seja encaminhado ao CONPLAN para avaliação tanto
do ponto de vista do uso quanto da ocupação de área pública, e após a apreciação e a deliberação
pelo Conselho, o processo retorne à Comissão, e se essa entender que é necessário, o mesmo seja
subme do novamente ao CPCOE para algum outro ques onamento que ainda possa exis r. Não
havendo objeções, ficou deliberado de acordo com a proposta supracitada. VOTAÇÃO: Ficando
deliberado que a CAP procederá à análise dos projetos de modificação apresentados pelos
interessados, em paralelo às questões de compensação urbanís ca inerentes ao processo, nos termos
do art. 86, §7º, do Decreto n.º 39.272, de 2018. Delibera também que o processo seja encaminhado ao
CONPLAN para avaliação das irregularidades subsistentes que não podem ser solucionadas com a
aprovação/habilitação do projeto de modificação ou com a compensação urbanís ca, especialmente o
uso implantado e a ocupação de área pública. Após a apreciação do CONPLAN, o processo retornará a
essa Comissão para nova deliberação, caso se mostre necessário. O representante da OAB, Luiz
Fernando Ferreira Magalhães, esmiuçará as irregularidades a serem tratadas no CONPLAN. Dessa
forma, registrou-se a votação do Colegiado com 10 (dez) votos favoráveis, nenhum voto contrário e
nenhum voto de abstenção. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha proclamou o resultado
favorável à proposta de encaminhamento apresentada. Não havendo mais assuntos a serem tratados,
a Octogésima Nona Reunião Extraordinária da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de
Edificações do Distrito Federal, foi encerrada pela Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha,
agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na 56ª Reunião Ordinária realizada no dia 3 de
fevereiro de 2021, por videoconferência. 
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JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS, Titular - SEDUH; GIULLIANO MAGALHÃES PENATTI, Titular –
TERRACAP; FLÁVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, Titular - SECID; SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA, Titular
- DF LEGAL; RONILDO DIVINO DE MENEZES, Suplente - CREA/DF; ANDRÉ VELLOSO RAMOS, Suplente
- CAU/DF, LUIZ FERNANDO FERREIRA MAGALHÃES, Titular - OAB/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; 

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 03/02/2021, às 16:48, 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.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando Ferreira Magalhães, Usuário Externo,
em 04/02/2021, às 11:11, 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 ANDRÉ VELLOSO RAMOS - RG n° 2044070 SSP/DF,
Usuário Externo, em 04/02/2021, às 11:58, 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
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Documento assinado eletronicamente por Guido Saboya de Aragão, Usuário Externo, em
04/02/2021, às 18:50, 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 05/02/2021, às
15:03, 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-
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Documento assinado eletronicamente por Heloísa Melo Moura, Usuário Externo, em
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Auditor(a) de Atividades Urbanas, em 10/02/2021, às 09:53, 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 João Gilberto de Carvalho Accioly, Usuário Externo,
em 19/02/2021, 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 GIULLIANO MAGALHAES PENATTI - Matr.0002080-0,
Gerente de Regularização Fundiária, em 22/02/2021, 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.

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= 55396956 código CRC= DAE6D1C3.
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