
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 142 DO DECRETO 39.272/2018 1 
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 2 

 3 
Procedimentos a serem adotados pela fiscalização na vistoria para subsidiar a emissão da 4 
carta de habite-se ou do atestado de conclusão 5 
 6 
DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E HABITE-SE – DIACESS/SUOB/DF-LEGAL 7 
 8 
 9 
TEXTO ORIGINAL 10 
 11 
Art. 142. Na vistoria para subsidiar a emissão da carta de habite-se ou do atestado de conclusão, 12 
deve-se verificar:   13 
 14 
I - a conformidade da obra com os parâmetros urbanísticos e de acessibilidade das áreas de uso 15 
comum e do espaço público contíguo ao lote ou à projeção, analisados no projeto habilitado, bem 16 
como o detalhamento dos banheiros no projeto depositado;   17 
 18 
II - a instalação de placa de endereçamento legível, quando exigível;   19 
 20 
III - se o canteiro de obras e os entulhos foram removidos, com exceção dos casos de carta de 21 
habite-se parcial ou em separado, hipóteses em que podem permanecer até a conclusão total das 22 
obras;   23 
 24 
IV - se a área pública circundante está recuperada de acordo com o projeto habilitado.  25 
 26 
§1° Os parâmetros urbanísticos do projeto habilitado a serem observados são:  27 
 28 
I - cota de soleira;  29 
 30 
II - usos e atividades por pavimento;  31 
 32 
III - área de cada atividade por pavimento;  33 
 34 
IV - área total por pavimento;  35 
 36 
V - área total de construção;  37 
 38 
VI - coeficiente de aproveitamento;  39 
 40 
VII - número de unidades imobiliárias;  41 
 42 
VIII - número de vagas para veículos;  43 
 44 
IX - número de pavimentos; 45 
  46 
X - altura da edificação; 47 
  48 
XI - taxa de ocupação;  49 
 50 
XII - taxa de permeabilidade ou de área verde;  51 
 52 
XIII – afastamentos; 53 
 54 
§2° Para atestar a correspondência da obra com os parâmetros urbanísticos, o responsável pela 55 
fiscalização pode requerer laudo topográfico elaborado por profissional habilitado.  56 
 57 



TEXTO COM ALTERAÇÃO aprovado conforme Decisão da CPCOE nº 08-2020 58 
 59 
Art. 142. Na vistoria para subsidiar a emissão da carta de habite-se ou do atestado de conclusão, 60 
deve-se verificar:   61 
 62 
I – a conformidade da obra com o projeto habilitado ou depositado, no que se refere aos 63 
parâmetros urbanísticos e  de acessibilidade das áreas de uso comum e do espaço público 64 
contíguo ao lote ou à projeção. 65 
 66 
II - a instalação de placa de endereçamento legível, quando exigível;   67 
 68 
III - se o canteiro de obras e os entulhos foram removidos, com exceção dos casos de carta de 69 
habite-se parcial ou em separado, hipóteses em que podem permanecer até a conclusão total das 70 
obras;   71 
 72 
IV - se a área pública circundante está recuperada de acordo com o projeto habilitado ou 73 
depositado.  74 
  75 
§1° Os parâmetros urbanísticos do projeto habilitado ou depositado a serem observados 76 
são:  77 
 78 
I - cota de soleira;  79 
 80 
II - usos e atividades por pavimento;  81 
 82 
III - área de cada atividade por pavimento;  83 
 84 
IV - área total por pavimento;  85 
 86 
V - área total de construção;  87 
 88 
VI - coeficiente de aproveitamento;  89 
 90 
VII - número de unidades imobiliárias;  91 
 92 
VIII - número de vagas para veículos;  93 
 94 
IX - número de pavimentos; 95 
  96 
X - altura da edificação; 97 
  98 
XI - taxa de ocupação;  99 
 100 
XII - taxa de permeabilidade ou de área verde;  101 
 102 
XIII – afastamentos; 103 
 104 
XIV – tratamento das divisas do lote.  105 
 106 
§2° Para atestar a correspondência da obra com os parâmetros urbanísticos, o responsável pela 107 
fiscalização pode requerer laudo topográfico elaborado por profissional habilitado.  108 


