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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 da Ata da 58ª Reunião Ordinária, realizada no dia 05/05/2021. 
 

2. Apreciação e Deliberação:  

2.1 Assunto: Nova apreciação do recurso (35598409) a Decisão nº 17/2019, referente ao 
processo nº 0141-000532/2014, que deliberou pela anulação dos atos administrativos, 
que trata da aprovação de projeto arquitetônico e licenciamento da edificação situada na 
Rua 13, lote 01, no Setor de Clubes Esportivos Sul - Vila Telebrasília/DF, visto que o prazo 
estabelecido na Decisão nº 05/2020 para apresentação de projeto de modificação, visando 
sua adequação a legislação, não foi cumprido. 

 
2.2 Assunto: Interpretação do Art. 102, VII, da Lei nº 6138/2018, que deduz as áreas 
utilizadas exclusivamente para garagem para o cálculo da área computável, quanto a 
dedução da circulação de pedestres (torres de circulação vertical) e interpretação das 
"áreas exclusivas" quanto ao uso no pavimento ou uso dos cômodos, como por exemplo, 
vestiários para atender bicicletários, depósitos, etc. 
 
2.3 Assunto: Interpretação do Art. 179-D, §1º, do Decreto nº 40154/2019, que apresenta 
a forma como deve ser comprovada a data de uso e ocupação do imóvel para fins de 
enquadramento ao rito do art. 153: “apresentação de documento público ou particular, 
relatório fotográfico ou similar que ateste a conclusão e ocupação de edificação em 
período anterior à publicação da Lei nº 6.138, de 2018 e o início da obra antes da 
publicação da norma específica para o lote ou projeção”. Temos encontrado dificuldade 
na disponibilidade de imagens para datas anteriores a 1997 e aceitamos declarações de 
ligação da CEB ou CAESB, por exemplo, que comprova a ocupação. No entanto, ao limitar 
a exigência de comprovação nestas duas datas (período anterior a norma e data da 
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publicação do COE vigente), temos percebido a possibilidade de a edificação objeto de 
regularização não ser a mesma edificada antes da norma, para a qual caberia o rito do art. 
151. Sendo assim, apresentamos os seguintes questionamentos: 
1- A declaração de ligação de energia ou água comprova a ocupação, mas para a 
configuração da edificação, podemos aceitar a 1a imagem disponível no Geoportal e 
Google Earth? 
2- Para comprovar a conclusão da obra antes da vigência do novo COE (requisito para art 
153), na indisponibilidade de imagens no Geoportal ou Google Earth para 2018, qual data 
usar? Imediatamente antes ou imediatamente depois? 
3- De quem é a responsabilidade de escolher as imagens a serem utilizadas na 
comprovação? Sendo do Responsável Técnico ou Proprietário, precisamos fazer nossa 
pesquisa para confirmar? Sendo verificada demolição parcial ou total ao longo dos anos, a 
edificação a ser regularizada continua com as isenções garantidas à que existia edificada 
antes da norma? Ou aplica-se a decisão n. 32/2020_CPCOE_21 10 2020/2020, adequando 
a análise aos dois ritos? 
  
  

3. Assuntos Gerais 
 

4. Encerramento 
 

 


