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1. Ordem do dia: 

1.1 Abertura dos trabalhos 
1.2 Verificação do quorum; 
1.3 Informes do Coordenador: 
1.4 Aprovação das Ata da 54ª Reunião Ordinária realizada no dia 21/10/2020; 
1.5 Apreciação e aprovação do Calendário – Exercício 2021.  
 

2. Apreciação e Deliberação:  

2.1 Assunto: Avaliação e decisão quanto aos dispositivos aceitáveis para o cumprimento do 
disposto no art. 134 do Decreto 39.272/2018.  
LEI: Art. 112. Os ambientes destinados à garagem devem ter altura livre mínima de 2,25 
metros e condições de iluminação e ventilação que garantam segurança, higiene e 
salubridade, e suas dimensões, circulação, tipos de vagas e rampas de acesso são definidas 
em regulamento.  
§ 1º É permitido o uso de vagas presas que, no caso de edificações residenciais 
multifamiliares, devem estar vinculadas à mesma unidade imobiliária. 
§ 2º É permitido o uso de tecnologias que permitam otimizar o uso de garagens e 
estacionamentos, como pallets, elevadores para automóveis ou outras, desde que haja 
comprovação, por meio de laudo técnico, do atendimento ao número mínimo de vagas 
exigido. 

        DECRETO: Art. 134. Nas garagens e nos estacionamentos onde não haja vinculação de 
vagas a unidades imobiliárias específicas, são permitidas vagas presas, desde que garantida 
a sua operacionalização. 

 
2.2 Assunto: Avaliação quanto a cobrança de vagas no interior do lote para o uso PLL/PAG: 
- É possível que as vagas delimitadas nas bombas de abastecimento supram o atendimento 
do número mínimo de vagas? 
- Em relação às vagas especiais, IDOSO/PCD, podem ser dispensadas uma vez que, caso se 
cumpram as vagas comuns diante das bombas, não configuraria um estacionamento? 
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2.3 Assunto: Apreciação do recurso (52474309) a Decisão nº 04/2020, referente ao 
processo SEI 00390-00008700/2019-04, que trata de habitação unifamiliar localizada na 
SHIS QI 28, Conjunto 12 Casa 16 - Lago Sul/DF; 

2.4 Assunto: Apreciação do parecer (52494656) para convalidação ou anulação dos atos 
administrativos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, do processo SEI 
00390-00001486/2020-91, que decorre de solicitação de Carta de Habite-se de edificação 
de uso comercial localizada na NÚCLEO RURAL SANTA MARIA RODOVIA DF 290 CHÁCARA 
20B - SANTA MARIA/DF; 

2.5 Assunto: Apreciação do parecer (52497408) para convalidação ou anulação dos atos 
administrativos, 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 institucional localizada 
na SCES TRECHO 2 LOTE 1-A. 

3. Assuntos Gerais 
4. Encerramento 

 


