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ATA DA 6' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
MONITORAMENTO DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAV-

CPCOE
1 Às nove horas do vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, no

2 SCS, Quadra 06, Bloco A, Lotes 13/14, 2° Andar, Sala de ReuniÕes da Secretaria de Gestão

3 do Território e Habitação - Segeth, foi aberta a Sexta Reunião Ordinária da Comissão

4 Pennanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal - CPCOE, pelo

5 Subsecretário de Infonnação, Nonnatização e Controle - SINC/Segeth, Membro Suplente,

6 Senhor Francisco José Antunes Fcrreira, contando com a presença dos membros

7 representantes do Podcr Público, com direito a voz e voto, e da Sociedade Civil com direito

8 somente a voz, relacionados ao final desta Ata, para deliberar sobre os assuntos constantes da

9 pauta a seguir transcrita: I. Ordem do dia: 1.1 Abertura dos trabalhos; 1.2 Informes do

10 Coordenador; 1.3 Verificação do quorum; IA Discussão e votação da Ata da Audiência

11 Pública que tratou da Minuta do COE/DF e da 21' Reunião Extraordinária, realizadas em 05 e

12 07/10/20 15, respectivamente. 1.5 Continuação da discussão acerca das contribuições

13 protocoladas quando da realização da Audiência Pública que tratou da minuta sobre o novo

14 COE/DF, em 05/1 0/201 5. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Item I. Ordem do Dia:

15 Subitem 1. I Abertura dos trabalhos: O Coordenador substituto, Francisco José Antunes

16 Ferreira verificou o quorum, saudou a todos os presentes, e deu por aberta a Sexta Reunião

17 Ordinária da Comissão Pennanente de Monitoramento do Código de Edi ficações do Disllito
. .

18 Federal - CP COE. 1.2 Informes do Coordenador: Não houve infonnações neste item.

19 .Subitem IA Discussão e votação da Ata da Audiência Pública que tratou da Minuta do

20 COE/DF e da 21' Reunião Extraordinária. realizadas em 05 e 07/10/2015, respectivamente:

21 As atas foram analisadas e aprovadas conforme apresentadas. Em seguida foi apresentado o

22 Subi tem 1.5 Continuação da discussão acerca das contribuições protocoladas quando da

23 realização da Audiência Pública que tratou da minuta sobre o novo COEIDF, em 05/10/2015:

24

25
26

Foram descritos nesta ata os itens tratados na presente Sessão, confom1e segue, de acordo

com as observações feitas na Audiência Pública do COE, realizada em 05 de outubro de 2015.

1) Subseção 1 - Da Viabilidade Legal: Art. 34. O indeferimento nesta etapa deve identificar

27
28

objetivamente todos os parámetros não atendidos. A análise foi suspensa momentaneamente~.

para o Secretário de Estado da Segeth, Thiago Teixeira de Andrade, cumprimentarr,s \
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29 presentes e infonnar que, por compromisso com o Governador Rodrigo RolIemberg, não

30 poderia pennanecer na reunião. 2) Subseção III - Da Análise Complementar: Art. 39. O

31 conteúdo do plano de massas deve ser objeto de regulamentação desde que contenha, no

32 mínimo: I - Planta de implantação com o entorno urbano imediato e curvas de nivel, cota de

33 soleira e os acessos à edificação; 11 - Planta baixa esquemática dos pavimentos com indicação

34 das unidades imobiliárias, seus respectivos usos e áreas; III - Cortes esquemáticos com cota

35 de soleira e altura máxima; IV - Elevações da implantação do edi ficio no terreno. Si ° - As
36 infonnações contidas no plano de massas. devem pennitir a aferição de todos os parâmetros

37 analisados. S2° - Os desenhos previstos nos incisos III e IV devem indicar o esquema de

38 fluxos horizontais e verticais. S3° - A regulamentação dcsta Lei pode indicar casos passíveis

39 de substituição das elevaçõcs citadas no inciso IV por perspectivas ou maquete volumétrica

40 virtual. Art. 40. A etapa de análisc complcmentar é obrigatória para os projetos cujos

41 cmpreendimentos se enquadrem em pelo menos um dos incisos seguintes: I - Outorga

42 Oncrosa do Direito de Construir - ODIR; 11 - Outorga Onerosa de Alteração de Uso -

43 ONAL T; III - Concessão de Direito Real de Uso - CDRU; IV - Polos Geradores de Viagens -

44 PGV; V - Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV; VI - Demais instrumcntos de

45 política urbana previstos em legislação, confonne regulamentação desta Lei. Parágrafo único.

46 Nesta etapa são avaliados os parãmetros neccssários ao cumprimento dos instrumentos

47 citados nos incisos I a VI deste aI1igo. 3) Subseção IH - Da Análise Complementar: Art. 41. O

48 projeto de arquitetura entregue na etapa de anâlisc complementar dcve conter, no mínimo e

49 em nível de anteprojeto: I ~ Planta de implantação; 11 - Plantas baixas dos pavimentos; III -

50 Planta de cobertura; IV - Cortes longitudinal e transversal; V - Elevações. Si ° - As

51 infonnações contidas nos projetos devem ser suficientes para a verificação dos parâmetros de

52 acessibilidade e demais parâmetros analisados, confonnc regulamentação. S2° - Os projetos

53 arquitetônicos que forem objeto de EIV devcm ser analisados após a emissão do Atestado de

54 Viabilidade. S3° - Os projetos arquitctônicos que forem enquadrados em pala gerador de

55 viagens devem ser analisados após a anuêneia do.órgão competente. S4° - São habilitados os

56 projetos que cumpram todos os parâmctros avaliados nesta etapa e entreguem as anuências

57 dos órgãos competentes. 4) Seção III - Da Análise e Habilitação de Projeto Arquitetônico em
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58 Bens Tombados: Art. 42. Toda intervenção em edificação protegida pelo instrumento do

59 tombamento está sujeita às -nonnas estabelecidas pelo órgão distrital ou federal responsável

60 pelo tombamento do bem. 5) Seção IV - Da Análise e Habilitação de Projeto Arquitetônico

61 em Área Rural. 6) Seção III - Da Análise e Habilitação de Projeto Arquitetônico em Bens

62' Tombados: Art. 44. A análise e a habilitação de obras e edificações cm área rural obedecem

63 ao seguinte: I - projeto arquitetônico de atividades com tins rurais é analisado e h~bilitado

64 pelo órgão gestor do desenvolvimento rural; II - projeto arquitetônico de atividades urbanasé

65 analisado e habilitado pelo órgão gestor do planejamento urbano e territorial, após anuência e

66 enquadramento pelo órgão gestor do desenvolvimento rural do uso autorizado pela legislação.

67 7) Seção IV - Da Análise e Habilitação de Projeto Arquitetônico em Área Rural: Art. 46. As

68 etapas de análise e habilitação de projeto arquitetônico em área rural seguem os

69 procedimentos descritos nesta Lei e ení sua regulamentação. Parágrafo único. O órgão gestor

70 de planejamento urbano e territorial pode' exigir documentação, conforme regulamentação

71 desta Lei, referente à gleba, Plano de Utilização da Unidade de Produção (PU), ao

72 zoneamento ambiental, ao plano de manejo e à zona' de amortecimento de unidade de

73 conservação (UC). 8) Seção V - Da Licença para Execução de Obra: Art. 47. A fase de

74 licença para execução de obra é composta por etapa única, emitida após a fase de análise e

75 habilitação de projeto arquitetônico, na fonna de alvará de construção ou licença especítica.

76 S Io - Esta fasc é obrigatória para o inicio da cxccução de todas as obras c cdificaçõcs sujcitas /

77 ao/processo de licenciamento. S2° - A licença específica é a licença para execução de obras

78 de: I - edificações temporárias; II - demolições; III - obras em área pública; IV - canteiros dc

79 obras em área pública; V - obras de intervenção em bens tombados. 9) Seção V - Da Licença

80 para Execução de Obra: Art. 48. A licença para execução de obra, emitida conforme

81 regulamentação, ocorre após a cntrega de: A licença para execução de obras ocorrerá após a

82 entrega dos documentos definidos pela regulamentação desta Lei. I - entrega de

83 documentação comprobatória de responsabilidade técnica dos projetos complementares e da

84
85

86

obra; II - comprovante de titularidade do direito de construir; III - projeto de arquitetura

habilitado, inclusivc com as anuências ou aprovações dos demais órgãos competentcs quando

necessário; IV - eventuais. contratos referentes às outorgas e compensaçõei)acompanhados
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87 dos respectivos comprovantes de quitação do débito exigível até a data de emissão da licença;

88 V - comprovantes de pagamento de taxas ou preço público; VI - comprovante de demarcação

89 de lote ou projeção; VII - declaração de que nenhum elemento estrutural da edificação está

90 . além dos limites do lote ou projeção, salvo situações pennitidas em lei específica; VIII -

91 'declaração dos rcsponsávcis técnicos pela elaboração de projeto e pela execução da obra de

92 que atende a todos os parâmetros previstos neste código, nas legislações distritais e federais;

93 IX - entrega do Atestado de Viabilidade e do tenno de compromisso do EIV, quando couber;

94 X - entrega da anuência do órgão gestor de tráfego, quando couber. Parágrafo único. As

95 edificações citadas nos Art. 53, Art. 54 e Art. 55 estão dispensadas da fase de licença e

96 execução de obras. Art. 49. A licença para execução de obra, emitida confonne

97 regulamentação, ocorre após a entrega de: A licença para execução de obras ocorrerá após a

98 entrega dos documentos definidos pela regulamentação desta Lei. I - entrega de

99 documentação comprobatória de responsabilidade técnica dos projetos complementares e da

100 obra; II - comprovante de titularidade do direito de construir; III - projeto de arquitetura

101 habilitado, inclusive com as anuências ou aprovações dos demais órgãos competentes quando

102 necessário; IV - eventuais contratos referentes às outorgas e compensações acompanhados

103 dos respectivos comprovantes de quitação do débito exigível até a data de emissão da licença;

104 V - comprovantes de pagamento de taxas ou preço público; VI - comprovante de demarcação

105 de lotc ou projeção; VII - dcclaração dc quc nenhum elemcnto estrutural da edificação cstá

106 além dos limites do lote ou projeção, salvo situações pennitidas em lei específica; VIII -

107 dcclaração dos responsáveis técnicos pela elaboração de projeto e pela execução da obra de

108 que atende a todos os parâmetros previstos neste código, nas 'legislações distritais e federais;

109 IX - entrega do Atestado de Viabilidade e do tenno de compromisso do EIV, quando couber;

110 X - entrega 'da anuência do órgão gestor de tráfego, quando couber. Parágrafo único. As

111 edificações citadas nos Art. 53, Art. 54 e Art. 55 estão dispensadas da fàse de licença e

112 execução de obras. Art. 50. O alvará de construção tem validade de seis anos, contados a

113 partir da data de sua expedição, podendo ser renovado por 'igual período, S Io - O alvará de

114 construção tem validade imprescritível após a conclusão das fundações necessárias à

115 edificação licenciada. S2° - A concl usão das fundações deve ser comprovada por laudo
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116 técnico registrado pelo responsável técnico no respectivo conselho de classe. ~)O - Caso haja

117 mudança nos parâmetros urbanísticos, o alvará de construção não pode ser renovado. Art. 5 I.

118 A solicitação para obtenção de licença especifica para demolição total, não incluídas

119 demolições inerentes a modificações de projeto, dá-se mediante a apresentação de: I - projeto

120 do canteiro de obras, quando for o caso; 11 - comprovante de titularidade do direito de

121 construir; III - documento de responsabilidade técnica do responsável pela demolição,

122 registrada no competente conselho profissional. Proposta para novo artigo: O despejo de

123 resíduos de demolições é de competência do responsável técnico pcla demolição, obedecidas

124 à legislação e as normas técnicas que tratam da gestão integrada dos resíduos da construção

125 civil. Art. 52. A licença especifica tem prazo de validade conforme regulamentação. Propostas

126 para novos artigos: A) A Licença Especifica para Edificações e Instalações Temporárias

127 localizadas deve observar as normas de segurança, salubridade, conforto, higiene e

128 acessibilidade, adequados à respectiva finalidade, e atender à legislação especifica aplicável,

129 inclusive para aquelas obras e edificações temporárias situadas em área pública. B) Art. xx As

130 edificações e instalações temporárias são objetos de licenciamento, por tempo determinado,

131 ouvidos os órgãos da Administração Pública do Distrito Federal diretamente envolvidos. ~ 10

132 A licença de que trata este artigo pode ser cancelada a qualquer tempo, mediante decisão

133 fundamentada do Poder Executivo do Distrito Federal, observado o interesse público. ~ 2° O

134 Poder Executivo do Distrito Federal fica isento de responsabilidade por indenização de

135 qualquer espécie, inclusive por benfeitorias ou acessões, no caso de cancelamento da licença

136 de que trata este artigo. ~ 3° Os danos e prejuízos causados ao patrimônio, público ou

137 particular, por edificações ou instalações temporárias serão ressarcidos integralmente pelo

138 executor, o qual fica responsável pela total reposição da área ao estado anterior em que se

139 encontrava. C) Subseção III - Da Licença Especifica para Demoliçõ~s: Para obtenção da

140 Licença Especifica para demolição total de obra existente, não incluída aquela inerente à

141

142
143

144

modificação de projeto licenciado;-deve ser apresentado responsável técnico. ~ 1°. Para a

demolição que trata o caput é necessário seguir o disposto em legislação especifica e normas

técnicas. ~ 2° todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos operários, do n _
público, das benfeitorias dos logradouros e das propriedades vizinhas. ~ 30 seja garantido que ~
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i45 o despejo de residuos de demolições e material recolhido obedeça às normas técnicas e

146 legislação que trata da gestão integrada dos resíduos da construção civil. D) A Licença

147 Específica para obras de urbanização em área pública expedida pela Administração Pública

148 do Distrito Federal objetiva a sua conformidade com o planejamento urbano, não implicando

149 em responsabilidade pela execução da obra. Parágrafo único. A licença de que trata o caput é

150 precedida da habilitação do respectivo projeto, que deve também analisar a não interferência

151 com a circulação de pedestres, e de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de

152 acordo com cada caso. E) Subseção V - Da Licença Específica para Canteiro de Obras em

153 Área Pública: A expedição da licença específica para canteiro em área pública dar-se-á

154 quando da emissão do Alvará de Construção para a respectiva obra, atendida a

155 regulamentação específica. Parágrafo único. A licença de que este artigo.deverá observar as

156 nonnas de segurança e acessibilidade. F) Subseção VI - Licença Específica para modificação

157 de projeto sem alteração de área e em árcas de gestão autônoma: A licença a que se refere o

158 art. 27 dar-se após o depósito do projeto arquitetônico com a Anotação de Responsabilidade

159 Técnica -" ART e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, registrados nos respectivos

160 conselhos de classe. G) Seção VI - Do Certificado de Conclusão: A fase de emissão do

161 certificado de conclusão é composta por etapa única, obrigatória para todas as obras e

162 edificações concluidas, sujeitas ao processo de licenciamento, podendo ser na forma de: a)

163 Carta de Habitc-se; b) Atcstado de Conclusão (Sugcstão para substituir o Art. 49). 10) Seção

164 VI - Da Auditoria do Licenciamento de Obras e Edificações: Art. 60. O órgão de

165 planejamento urbano e territorial deve realizar auditoria amostraI em processos de

166 licenciamento de obras e edificaçõcs. S Io - As auditorias podem ser realizadas: [- em projeto

167 arquitetônico para verificação de adequação a esta Lei e sua regulamentação, à legislação

168 urbanística, à legislação edilicia, às nonnas técnicas brasileiras ou às normas técnicas locais;

169 II - na documentação pertinente ao licenciamento de obras e edificações para verificação de

170 atendimento aos procedimentos e parâmetros estabelecidos nesta Lei e na legislação

171 urbanistica: S2° - Os critérios para definição dos parâmetros de auditoria em processos de

172 licenciamento de obras e edificações são objeto de regulamentação específica. Item 2.

173 Assuntos Gerais: Não foram apresentados assuntos neste Item. Item 3. Encerramento: Por não ~
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174
175

haver tempo hábil, a Sexta Reunião Ordinária da CPCOE foi encerrada pelo Membro

So,im" "i. S,,"h, 'mo",," J":t.l'
FRANCiSCOJOSÉ:fIxES FERREIRA

. / Suplente - Scgeth

(lttí--- Ill~ ~
AN. RÉ BELLO J2:TA. '~IMACHADO COELHO
~"Oi:rr:-SEE,~T~ T1<oi"- SEGETH

SIMQNE MARIA MED~~ds LAURA GIRADE CORREA BORGES
. \'-"-COST N Suplente - SEGETH

Titular- SEdETH
I

~RIO MARKIEWICZ
Titular - ADEMIIDF

GISELE ARROBAS MANCINI
Titular - AGEFlS

OI~~b!LL/rJ'.
CÉLIO DA COSTA MELlS .JÚNIOR

Titular - IABIDF

Ç:t~e::LHO
"J ACCIOLY

Titular - SINDUSCONIDF

BEATR E mUDA ELLER
GONZAGA .

ISuplente - AGEFlS

~/
DUR - AL MONIZ~ DE

ARAGÃO .JÚNI6R
• !

Titular- CAUIDF
I

PEDRO ROBERTO DA SILVA NETO
Suplente - ADEMIIDF

ÉRIKA GRACIELLA MOREIRA LUZ
Suplente - SEGAD
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