
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado dc Transparencia e Controle 
Controladorla-Geral 

RELAT6RIO DE AUDITORIA ESPECIAL N' 02/2014 ・  DIRAG IIJCONAG/CONT/STC 

Senhora Diretora, 

Apresentamos o Relatrio dc Auditoria Especial, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e fatos relacionados' emisso de Alvars de Constru'o e de Canas 
de Habite-se durante os exercIcios de 2010 a 2013, por determina9百o desta Controladoria- 
Geral, conforme Ordem de Servi9o no 178, de 7 de novembro de 2013, publicada no DODF 
n。  235, de 8 de novembro de 2013 (retifica9lo na forma do DODF no 19, de 24 de janeiro de 
2014, p. 4), alterada pela Ordem de Servi9o n。  024/2014 - ControladorialsTC. Objetivou, 
ainda, atender a Requisi9喜o do Minist6rio P'blico do Distrito Federal e Territ6rios ・  MPDFT, 
conforme Oficio n.。  381/2014 - SES-CRIM-TO, de 4 de agosto de 2014. 

1・  ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra'o Regional 
de Aguas Claras, no perodo de 16/04/2014 a 30/06/2014, objetivando verificar, por 
amostragem, os processos administrativos destinados A aprova o de projetos dc arquitetura e 
concesso de Alvars de Constru9喜o e de Cartas de Habite-se autuados e cm tramita o. 

A execu9ao desta auditoria considerou o seguinte problema focal: 

Em que propordo"AdminLctra'do Regional de 庵tais Claras aplicou 
corretamente as normas e recomenda es das 山苫dos competentes relativas aos 
procedimentos para obtencdo de Alvars de Constru"o e de Cana de habite-se? 

Os pontos crticos evidenciados na matriz de risco e as quest6es de auditoria 
formuladas para cada um dos pontos criticos considerados na matriz integrada dc 
planejamento e procedimentos de auditoria constam deste relatrio. 

Nao foram impostas restri96es quanto ao m'todo ou' extensao de nossos 
trabalhos. 

Na sequencia ser百o expostos os resultados das anlises realizadas. 

Coctmlada,．・（len!一 co,.-r 
hd. Anexo do Pal'cio do Hunti. It' andar, sala 1401 - CEP 70075・900 - BraSIIIWDF 

Fone: (6!)ユ l0$330】  ー  Fax: (61)2108-3302 



憲 Controladoria-Geral 
	

2 dc 57 

II. CONSIDERAC6ES SOBRE A UNIDADE AUDITADA 

A Regiao Administrativa de A guas Clams - RA XX foi criada a partir da Lei 
no 3.153, de 06 de maio de 2003, publicada no Di'rio Oficial do Distrito Federal de 
21/05/2003. 

A poligonal que define a RA - XX ainda nao foi publicada oficialmente. Em 
virtude disto, a Administracきo Regional est' abrangendo os bairros residenciais de 
Arniqueira, Areal, Vereda da Cruz, Vereda tirande e AUi - Area ae iiesenvoivimento 

Econ6mico, alm da 自  rea central planejada da cidade. 

a) 	Marco Legal: 

As nonnas distritais bsicas utilizadas no presente relatrio encontram-se 

descritas a seguir: 

Leis Distritais: 

Lei Complementar no 90 de 1998 que aprova o Plano Diretor Local de 

Taguatinga; 
Lei Complementar n。  294, de 27 de junho dc 2000, que institui a 

Outorga Onerosa da Alteracao de Uso no Distrito Federal; 
Lei Complementar n。  803 de 2009 aprova o Plano Diretor d C 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOTIDF); 
Lei no 041/1989 que disp6e sobre a Politica Ambiental do Distrito 

Federal; 
Lei n 1.170 de 24 de julho de 1996, que institui o instrumento jurdico 

da outorga onerosa do direito de construir no Distrito Federal. 
Lei no 2.105 de 199$ que disp6e sobre o cく》digo de [tairicaoes uo 

Distrito Federal; e 
Lei n。 4.671 de 2009 que disp6e sobre a obrigatoriedade da instala o 

de reservat6rios de capta9ao de' gua para unidades habitacionais do Distrito 
Federal e d' outras providncias. 

Decretos Distritais: 

Decreto n 19.915 de I 99R e altera96es, que regulamenta o C6digo de 
Edifica6es do DF - Lei n2105/98; 

Decreto n 19.436, de 16 de julho de 1998 que regulamenta a Lei n 
1.170 de 24 de julho de 1996, que institui o instrumento jurdico da outorga 
onerosa do direito de construir no Distrito Federal e a Lei o 1.832, de 14 dc 

janeiro de 1.998, que altera a Lei no i 170/96 e dA outras providncias: 
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Decreto n。 21.361 de 20 dc julho de 2000, que aprova o Regulamento 
de Seauranca Contra Incendio e P言nico do DF; 

Decreto n。  23.776, de 12 dc maio de 2003, que regulamenta a し  et 

Complementar n.。  294, de 27 de junho de 2000, que institui a Outorga Onerosa 
da Altera9ao de Uso no Distrito Federal; 

Decreto n。  26.048, de 20 de julho de 2005, que disp6e sobre as normas 
viarias, conceitos gerais e parmetros para dimensionamento de sistema vi'rio 
urbano, elabora9ao e modifica戸o de projetos urbanisticos do Distrito Federal; 

Decreto n。  29.205 de 2008, que regulamenta o dep6sito de lixo e outros; 
Decreto n 30.593, de 20 de julho de 2009, que institui formulrio e 

aprova modelo que especifica e d' outras provid己ncias; 
Decreto n 33.741 de 2012, que regulamenta a artigo 20 da Lei 

Complementar n。  803 de 2009, no que diz respeito s normas vi'rias, conceitos 
gerais parmetros para dimensionamento de sistema vi白rio urbano para o 
planejamento, elabora"o e modifica9きo de projetos urbanisticos; 

Decreto n34.563 de 2013 cria Fora Tarefa para examinar, aprovar ou 
visar projetos de arquitetura de obras iniciais ou de modifica96es dc 
estabelecimento comercial ou institucional e de habitac言o coletiva, a partir de 
3.000 m一  (trcs mil metros quadrados); e 

Decreto n。  35.193, de 21 de fevereiro de 2014, que altera o Decreto n。  
34.802, de 07 de novembro de 2013, que determina a apuraao de fatos e d' 
outras providencias. 

b) 	Gloss'rio de siglas: 

AGEFIS - Agencia de Fiscaliza 百o do Distrito Federal; 
ASPOT ・  Assessoria de Planejamento e Ordenamento Territorial da 

Administra9喜o Regional de Taguatinga; 
CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasilia; 
CEB - Companhia Energtica de Brasilia; 
CBMDF - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 
DETR.AN - Departamento de Trnsito do Distrito Federal; 
DER - Departamento de Estradas dc Rodagem; 
DJAAP - Diretoria de Anlise e Aprova"o de Projetos da Casa Civil 

da Governadoria do Distrito Federal; 
EIV - Estudo de Impacto de Vizinhana; 
IBRAM - Instituto Brasilia Ambiental; 
NOVACAP - Companhia lirbanizadora da Nova Capital do Brasil; 
ODIR - Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
ONALT - Outorga Onerosa de Altera9百o de Uso; 
RIT - Relat6rio de Impacto no Tr'fego; 
SEDHAB - Secretaria de Estado de Habita戸o do Distrito Federal; 
SEE - Secretaria de Estado de Educa叫o; 
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SES - Secretaria de Estado dc Sa"de; 
SLU - Servi9o de Limpeza Urbana; 
SO - Secretaria de Estado de Obras; 
TC - Termo de Compromisso; 
TERRACAP - Companhia Imobiliria de BrasIlia; e 
lEO - Taxa de Execu 喜o de Obras. 

c) Procedimentos (sintese): 

Os procedimentos relativos ' aprova 喜o e licenciamento de um 
empreendimento esto previstos na Lei no 2.105/1998, regulamentada pelo Decreto 
no 19.915/1998 e altera96es, que disp6em sobre o Cdigo de Edifica96es do Distrito Federal. 

A sequencia da aprova9'o dos projetos arquitet6nicos ao licenciamento se d', 
em sintese, na seguinte forma 

1。  - aprova"o do Projeto de Arquitetura, avaliando a confonnidade com as 
disposi96es do Plano Diretor Local (Coeficiente de aproveitamento, 
afastamentos, etc.) e demais normas de uso e ocupa 喜o do solo (ODIR, 
ONALT), interferncias no meio urbano a que se insere (Ely, Rif), bem como 
atendimento s diretrizes do C6digo de Edifica96es do DF; 

2 - expedi9'o do Alvar de Constru叫o ap6s o recolhimento de todas as taxas 
(expediente, uso de 自  rea piiblica, etc.), outorgas (ONALT e ODIR) e demais 
encargos previstos na legisla 喜o. O interessado deve ainda anexar escritura do 
im6vel ou outro documento v'lido, al6m de outros documentos 
complementares previstos em lei; e 

3。ー  expedi"o da Carta de Habite-se aps a vistoria da obra pelo agente de 
fiscaliza9証o (AGEFIS). Este documento ' o atestado de que a edifica 喜o foi 
construida em conformidade com o projeto aprovado pela Administra9喜o 
Regional e indica a sua conclus'o. 

Assim, a adequada conforma9'o dos procedimentos s normas aplic'veis 
impede que haja expedi'Ao de Alvar dc Constru9ao sem projeto aprovado e que seja emitida 
Carta dc Habite-se scm a prvia expedi9'o do competente Alvar' de Constru9ao. 

Cada etapa descrita acima exige dos agentes competentcs, a observ含ncia dos 
seguintes aspectos: 

1 ・  ao aprovar o projeto, deve ser emitido documento denominado Informativo 
de ゆrovado do Projeto, certificando que o p回eto de arquitetura foi 
submetido ' anlise e est de acordo com a legisla"o. Nesse documento 
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constam informa96es acerca da incidencia de outorgas, a natureza da atividade, 
a descri戸o sucinta do empreendimento, quadro de' reas e demais informa6es 
complementares; 

2。  - o licenciamento deve observar as informa96es fornecidas na etapa de 
aprova戸o, ap6s o recolhimento das taxas, outorgas, alm da observ'ncia da 
exig己ncia da documenta"o complementar. prevista para a expedi9百o do Alvar 
de Constru叫o; e 

3。・  a Cana de Ilabite・se' expedida pela Administra9ao Regional ap6s o 
interessado apresentar as Declara es de Aceite das concession'rias e 
prestadoras de servi9os p'blicos, CBMDF, SES e SEE e Vigilncia Sanitria, 
quando aplicAvel e de eventuais pendencias das fases precedentes (pend'ncias 
no Relatrio de Vistoria da AGEFIS, medidas de acessibilidade). 

＃翻鵬十  HI - DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA 

1 ・  PONTO CRITICO DE CONTROLE - Adequa''o formal dos 
procedimentos previstos nas normas relativas' obten‘豆o de Alvar's de Constru''o e de 
Carta de Habite-se 

1.1 ・  O processo de aprova9石o dc projetos arquitet'nicos e licenciamento 
de obras e edifica'6es tem contemplado uma gest喜o eficaz incluindo a avaliaf'o de novas 
normas editadas, integraぐ百o entre os 6 rg'os internos e externos, al'm da exist'ncia de 
controles na expedig喜o dos documentos? 

1.1.1 - AUSNCIA DE INTEGRACAO ENTRE OS 6 RCAOS no 
COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO DF NA APROVACAO E liCENCIAMENTO 
DE NOVOS EMPREENDIMENTOS 

Fato 

Visando verificar a exist6ncia dc integra9ao entre os 6 rgos participantes do 
processo de obtenc豆o de Alvars de Construc百o e Canas de Habite-se, a Eauine de Auditoria 
realizou rcunioes com servidores d a Admintstra9ao kegional ae Aguas clams e demais 
Unidades Administrativas participantes do processo em questao; sendo que, posteriormente, 
houve o encaminhamento de Solicita9es de Auditorias para obten9o formal das informa6es 
apresentadas. 

Desta forma e iuntamente com as an'lises realizadas em orocessos escolhidos 
por meio d e amostragem aleatria, considerando empreendimentos corn Area iota!> IU.IJUU 
mユ, obtida mediante sorteio, constatamos a inexistncia de sistema infonnatizado, pan o 
controle do processo de obten9百o de Alvars de Constru9きo e de Carta de Habite-se, o qual 
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poderia gerar relat6rios gerenciais quanto a prazos, exigncias e outras informa96es 
necess'rias ao bom andamento e transpardncia das anlises efetuadas por servidores das 
Administra96es Regionais e dos demais 6 rgos integrantes desse processo. 

Como exemplo de melhorias a serem alcan9adas pela implanta9ao de um 
sistema integrado teramos: 

controle efetivo da emisso de Alvars de Constru9喜o e Cartas de 
Habite-se pelas Administra96es Regionais e em especial pela AGEFIS, 
Unidade respons'vel, dentre outros, pelo lancamento da Taxa de 
Execu"o de Obras - lEO, cujo controle se apresenta ineficiente devido 
a falhas nos trmites processuais e pela fiscaliza中o peri6dica das obras 
em andamento em todo o Distrito Federal, com problemas apresentados 
em ponto especifico neste relat6rio; 
controle efetivo por parte do DetranlDF ou DER/DF sobre a aprova9ao 
de projetos e funcionamento de empreendimentos classificados como 
Polo Gerador de TrfegofPGl, que dependem respectivamente da 
prvia emissao de Parecer Tcnico Favorvel e do Laudo de 
Conformidade expedidos por estes6 rgaos, em conjunto ou 
isoladamente, conforme o caso (Decreto n。  26.048/2005, Decreto 

n33.740/2012 e Instru9百o Normativa Conjunta Detran/DF e DERJDF 

n。 01 de 16/0912013); 
alcance pelas concession'rias de servicos p"blicos de informa9るes 
importantes ao planejamento e tomada de decis6es quanto a melhoria 
e/ou amplia''o de suas redes; e 
aumento da fiscaliza9百o, controle e monitoramento da gestao urbana, 
previstos no Programa de Controle Urbano (Decreto n。  29.900, de 
26/12/2008); dentre outros. 

Ressalte-se, por fim, que an'lise pormenorizada em rela9'o a este achado, os 
impactos dele decorrentes, bem como o detalhamento das possiveis solu96es para os 
problemas encontrados esto sendo tratados no bojo do trabalho em andamento, conforme 
Ordem de Servi9o n 。  24, de 07/02/2014. 

Causas 

- Ausencia de sistema informatizado ou de outro tipo de controle que garanta a 
transparncia dos atos e o acompanhamento efetivo dos processos; em especial quanto ao 
cumprimento de exigencias e controle de prazos; 
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・ ausencia quantitativa e/ou qualitativa de servidores para efetiva9ao da an'lise 
dos documentos apresentados, necess自rios para a correta libera9百o da grande demanda por 
Alvars de Constru"o e Cartas de Habite-se, tanto no' mbito da Administra"o Regional de 
Aguas Claras, como nas demais Unidades Administrativas envolvidas no processo em 
quest'o; e 

alta rotatividade de servidores nas Administra es Regionais, com 
consequente n言o permanencia daqueles que, porventura, tenham sido treinados pela Unidade. 

Consequるncias 

- Ausencia de relat6rios gerenciais; 

・ ausとncia de controle dc prazos e andamento dos processos relativos ' emisso 
de Alvar's de Constru9ao e de Carta de Habite-se; e 

- - aus'ncia dc transparncia das an,lises cfetuadas por servidores da 
Aaministraao K egionai cc Aguas ciaras e aos aemais orgaos integrantes oeste processo. 

Recomenda6es 

a) Reavaliar os controles dos procedimentos relativos A emiss百o de Alvars de 
Constru戸o e Cartas de Habite-se, incluindo aqui o estudo de viabilidade de implanta9ao de 
um sistema informatizado e integrado com as demais Unidades Administrativas atuantes do 
processo; e 

b) proporcionar continua capacita o de servidores para atua9ao nos setores 
responsveis pela anlise de processos destinados a emissきo de Alvars de Constru9百o e dc 
Canas de Habite-se. 

1.1.2 - AUSNCIA DE SEGREGACAO DE FUNCOES E DE 
CONTROLES INTERNOS NA APROVAいO DE PROJETOS E LICENCIAMENTO 
DE NOVOS EMPREENDIMENTOS 

Fato 

Como norma geral norteadora dos procedimentos de anlisc realizados pelas 
Administra96es Regionais do Distrito Federal e pela DIAAP (Coordenadoria das 
Cidades/Casa Civil) tem-se o Decreto n。  19.915, de 17/12/1998 ・  publicado no DODF n。 241 
de 21/12/1998 - que regulamenta a Lei n。  2.105, de 08/10/1998, que disp6e sobre o C6digo 
de Edifica9るes do Distrito Federal. 

Coniroladona・Gctul CONT 
Ed. Anexo do Palcio do Burili, 14 andar, sala 1401 CEP 70075・900 - BruIIiaDF 

Fone: (61)2108・3301' Fax: (61)2101t・3302 



ふ Ccrtroladorla-Gnal Ceotrobdorla-Gral 8*,1 8 tic 57 

Contudo, a referida norma n貢o abarca as diversas regulamenta96es especificas 
e de competncia exclusiva de algumas Unidades Administrativas do Distrito Federal, que 
vivam garantir"segivanfa da popt'んCdo e"sustentabilidade urbanstica do Distrito 
Federal, as quais impactam diretamente no estudo e classifica9ao dos lotes (conforme suas 
restri96es) e na destina''o do uso do solo. 

Contudo, a referida norma nao abarca as diversas regulamentações espccificas 
e de competência exclusiva de algumas Unidades Administrativas do Distrito Federal, que 
visam garantir a segurança da população e a sustentabilidade urbanistica do Distrito 
Federal, as quais impactam diretamente no estudo e classificação dos lotes (conforme suas 
restrições) e na destinaçâo do uso do solo. 

So normas relativas' (ao): a) utiliza"o das redes el6tricas, de' gua e esgoto e 
de' guas pluviais; b) vigil'ncia sanit'ria; c) normas de trnsito; d) comando da aeron'utica; e) 
estudos ambientais; O seguran'a contra incendio; g) cobrana de taxas e de pre9os p'blicos, 
dentre outros. 

Sao normas relativas (ao): a) utilização das redes elétricas, de igua e esgoto e 
de águas pluviais; b) vigilfincia sanitaria; c) normas de tritnsito; d) comando da aeronautica; e) 
estudos ambientais; f) segurança contra incêndio; g) cobrança de taxas e de preços públicos, 
dentre outros. 

Essas normas estao referenciadas de forma gen'rica, em textos como: 
"confonne legisla‘瓦o especifica dos 6 rg'os afetos" ou "conforme legisla9'o especifica de 
cada 6 rgo"; cita96es constantes no Decreto no 19.915, de 17/12/1998,§ 1o do art. 34 (Se9百o 
Ill - Do Licenciamento) e inciso III do an. 52 (Se‘吾o IV - Dos Certificados de Conclus'o), 
respectivamente. 

Essas normas estão referenciadas de fonna genérica, em textos como: 
"conforme legislação especifica dos &gibs afetos" ou "conforme legislaçâo especifica de 
cada &go"; citações constantes no Decreto n° 19.915, de 17/12/1998, §1° do art. 34 (Seção 
Ill - Do Licenciamento) e inciso III do art. 52 (Seção IV - Dos Certificados de Conclusão), 
respectivamente. 

Assim sendo,' neste contexto que. passamos a, apontar c I analisar os 
procedimentos adotados pelaA ommistraao K egionai ce A guas tiaras para a iioera9ao uc 
Alvars de Constru恒o e de Cartas de Habite-se no a mbito de sua regio. 

Assim sendo, é neste contexto que passamos a apontar c analisar os 
procedimcntos adotados pela Administração Regional de Aguas Claras para a liberaçlto de 
Alvarás de Construção e dc Cartas de Habite-se no Ambit° de sua região. 

lnicialmentc c por meio de solicita96es dc auditoria, obtivemos informa6es 
sobre a tramita''o dos processos autuados com o objetivo de obten戸o de Alvars de 
Constru"o e de Canas de Habite-se situados na Regional. Desta forma e juntamente com as 
anlises realizadas em processos selecionados por meio de amostragem aleat6ria, obtida 
mediante sorteio, extraimos o que consta demonstrado na tabela a seguir. 

Inicialmente e por meio de solicitações de auditoria, obtivemos informações 
sobre a tramitação dos processos autuados com o objetivo de obtenção dc Alvaris de 
Construçâo e de Cartas de Habite-se situados na Regional. Desta forma e juntamente com as 
analises realizadas em processos selecionados por mcio de amostragem aleatória, obtida 
mediante sorteio, extraímos o que consta dcmonstrado na tabela a seguir. 

PROCEDIMENTOS PARA MEMO() DE ALVA RÁS DE CONSTRUÇÃO 
HABITE-SE NO ÂMBITO DO DISTRITO 

E CARTAS DE 
FEDERAL 

Unidade Administrativa 
Responsável 

Documentos Necessirios 
Falhas Detectadas (Detalhantento 

constante do Anne take) 
Abará de Censtrução 

Administraçâo Regional: Núcleo de 
Protocolo 

Malaga() de Processo. 
Requerimento Paddlo. 
Escritura ou Cenidllo de Onus 
do Wove]. 
identidade do Proprietário ou 
do Preposto. 
Procuraçáo (se for o caso) 
Taxa dc dcsarquivamento 
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PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E CA RTAS DE 

HABITE-SE NO AMBITO DO DISTRITO FEDERAL 
Unidade Administrativa 

Responsável 
Documentos Necessários 

Falhas Detectadas (Detalhainento 
constante do Anexo Unite) 

Administração Regional: Gerência dc 
Aprovação dc Projetos 

Informação 	da 	existência 	de 
Projetos 	de 	Arquitetura 	- 
Projetos 	Iniciais 	e 
Complementares: 	Fundação, 
Estnitural, 	ilidro-sanitário, 
Incendio. 	Elétrico 	e 
Telefônico, 

- Inconsistências na documentação 
entregue pelo solicitante. 
- Inexistência de ficha cadastral do 
imóvel, 	contendo 	informações 
detalhadas 	quanto 	a 	destinação 
inicial 	do 	terreno, 	às 	respectivas 
alterações 	de 	uso 	c 	is 	normas 
urbanisticas c ambientais que regem 
a área do tote, de fonna a possibilitar 
a 	comprovação 	da 	indicação 	da 
incidência dc ONALT, ODIR, bem 
como 	na necessidade ou não de 
emissão de Licença Ambiental. 
- Inexistência de controle de prazo 
Para 	apresentação 	de 	projetos 
complementares. 

Informativo: 
• Caracterização 	do 	lote 
conforme 	as 	normas 
urbanfsticas existentes. 
• Cálculo c 	Pagamento da 
ONALT. 
• Cálculo e 	Pagamento 	da 
ODIR. 

Administração Regional: Núcleo de 
Topografia 

Comprovante de demarcação e 
cota de soleira do lote. 

Administração Regional: Núcleo de 
Licenciamento de Obras (responsável 
pela comunicação com o solicitante. 
Analisa o processo para cumprimento 
das exigências das normas vigentes e 
do contido no Boletim Informativo, 
utilizando como base um 	"check 
list", 

RRT ou ART de Projetos e de 
demolição (se foro caso) 

- Inconsistências na documentação 
entregue pelo solicitante. 

Taxa dc Execução de Obras 
(Alvará dc Construção). 

- inconsistências na documentação 
entregue pelo solicitante. 

Taxa de demolição (se for o 
caso) 
Informar 	ao 	solicitante 	a 
necessidade 	de 	entrega 
documentos 	relativos 	a 
consultas prévias obrigatórias. 

- 	Ausência 	dc 	comprovante 	de 
entrega 	das 	exigências 	aos 
respectivos solicitantes. 

Pedidos de Consults' Prévias Obrigatórias (quanto foro caso) 
CElt. • Anuência da CEI3. Ausência da consulta na maior parte 

dos processos analisados (vide 
pontos específicos do presente 
relatório). 
- Ausência do estudo da capacidade 
dos sistemas implantados. 
- Inexistência dc avaliação critica 
das informações prestadas. 

CAE SD. • Anuência da CAESB. 
NOVACAP. • Anuência da NOVACAP (se 

for o caso). 

CBMDE. • Consulta Previa CBMDF. 
DETRAN 
Secretaria de Habitação e Urbanismo 
Secretaria de Obras 

• Relatório dc Impacto de 
Trânsito e assinatura do 
Termo de Compromisso (se 
for o caso) 

- Ausente na maior paste da amostra 
analisada (vide pontos específicos do 
presente relatório). 

Secretaria de Habitação e Urbanismo • Relatório de Impacto dc 
Vizinhança 

Sem referencia nos processos 
analisados 
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PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E CA RTAS DE 
HABITE-SE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL 

Unidade Administrativa 
Respon Asti 

Documentos Necessários 
Falhas Detectadas (Detalhamento 

constante do Anexo (Info) 

IBRAM - Instituto Brasilia Ambiental • Licença Amble/lull Sem referenda nos processos 
analisados 

Empresa de Telefonia detentora da 
rede subterninca de telefonia no local 

• Anuência da Empresa de 
Telefonia, 

Ausência 	da 	consulta 	prévia 	na 
maior parte dos processos analisados 
(vide pontos específicos do presente 
relatório). 

Secretaria 	de 	Estado 	de 	Sande 
(Vigilância Sanitária). 

• Anuência da Secretaria dc 

Estado de Sande - Vigilância 
Sanitária (se foro caso). 

Ausência 	da 	consulta 	prévia 	na 
maior parte dos processos analisados 
(vide pontos específicos do presente 
relatório). 

Secretaria de Estado de Educação • Anuência da Secretaria de 
Estado de Educação (se foro 
caso). 

Comando da Aeronáutica • Anuência do Comando da 
Aeronáutica (se for o caso), 

Ausência 	da 	consulta 	prévia 	na 
maior parte dos processos analisados 
(vide pontos específicos do presente 
relatório). 

Carta de habite-se 

Administração de Regional: Núcleo de 
Protocolo 

Processo. 
Requerimento Padrão. 
Escritura ou Certidão de Onus 
do Im6vel. 
Identidade do Proprietário e do 
Preposto. 
Procuração (se for o caso) 
Taxa de dcsarquivamento 

Administração de Regional: Núcleo de 
Topografia 

Laudo da Topografia RA XX. 

AGEE'S 
Guia dc Controle dc Obras - 
Laudo da AGEFIS. 

Ausente cm grande parte da amostra 
analisada (vide pontos específicos do 
presente relatório). 

Administração de Regional: Núcleo de 
Licenciamento de Obras (responsável 
pew comunicação com o solicitante. 
Analisa os documentos existentes no 
processo 	e 	preenche 	"check 	list- 
contendo as exigéneias para emissilo 
da Carta de Flabitc-se). 

Nada Consta AGENS. 

Taxa de Execução de Obras 
(Carta de Habite-se). 

- Inconsistências na documentação 
entregue pelo solicitante. 

Fotografia dc Obras dc Arte 
para 	construções 	acima 	de 
1.000 m2. 
Metes de Co n cession a rias 

CEB. • CEB. 

CAESB. • CAESB. 

NOVACAP. • NOVACAP (se foro caso). 

CBMDF. • CBMDF. 
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PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E CARTAS DE 

BARITE-SE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL 

Unidade Administrativa 
Responsável 

Documentos Necessários 
Falhas Detectadas (Detalhantento 

constante do Anexo tnico) 

Secretaria 	de 	Estado 	de 	Sande 
(Vigilância Sanitiria). 

• Secretaria 	de 	Estado 	de 
Sande - Vigilância Sanitária 
(se foco caso). 

Causas Causas 

Por meio de exame de documenta9ao e reuni6es com servidores da 
Administra9o Regional de A guas Clans e demais Unidades integrantes do processo de 
libera9喜o de Alvar de Constru9ao e emissao de Carta de Habite-se, apontamos algumas 
causas que culminaram na ocorrncia das falhas apresentadas: 

- Ausとncia quantitativa e/ou qualitativa de servidores para efetiva''o da 
an百lise dos documentos apresentados, necessrios para a con-eta Iibera9ao oa grance ciemanca 
nor Alvars de Construcao e Cartas de Habite-se, tanto no 含  mbito da Administra o Regional 
de Aguas Claras, bem como na Vigilncia Sanitria, no HiRAM, na UIAAV/LALI・  no 
DETRAN, CBMDF, AGEFIS e outras Unidades envolvidas no processo em quest百o; 

Por meio de exame de documentagfto e reuniões com servidores da 
Administraçáo Regional de Aguas Claras e demais Unidades integrantes do processo de 
liberação de Alvari de Construçâo e emisslo de Carta de Habite-se, apontamos algumas 
causas que culminaram na ocorrência das falhas apresentadas: 

- Ausência quantitativa e/ou qualitativa de servidores para efetivação da 
análise dos documentos apresentados, necessirios para a correta liberação da grande demanda 
por Alvaris dc Construção e Cartas de Habite-se, tanto no 'Ambit() da Administração Regional 
de Aguas Claras, bem como na Vigilincia Sanitária, no IBRAM, na DIAAP/CACI, no 
DETRAN, CBMDF, AGEFIS e outras Unidadcs envolvidas no processo em questAo; 

alta rotatividade de servidores nas Administra9るes Regionais, corn 
consequente n百o permanとncia de servidores que, porventura. tenham sido treinados pela 
Unidade; e 

- alta rotatividade de servidores nas Administrações Regionais, com 
conscquente não permanencia de servidores que, porventura, tenham sido treinados pela 
Unidade; e 

・ constante mudan'a nas regras que norteiam a liberacao de Alvars de 
Constru o e de Canas de Habite-se no a mbito de Distrito Federal. 

- constante mudança nas regras que norteiam a liberaçao de Alvarás de 
Construção c de Cartas de Habite-se no ambit() de Distrito Federal. 

Consequ'ncias 

・ Falhas nos controles dos procedimentos relativos a emiss貢o de Alvars de 
Constru o e Cartas de Habite-se; 

Consequências 

- Falhas nos controles dos procedimentos relativos emissào de Alvaris de 
Construção e Cartas de Habite-se; 

・ aus'ncia de documentos obrigat6rios; - ausência de documentos obrigatórios; 

ー  aus己ncia de acompanhamento e monitoramento quanto ao cumprimento dos 
prazos legais pela Administra9'o Regional; e 

- ausancia de acompanhamento e monitoramento quanto ao cumprimento dos 
prazos legais pela Administração Regional; e 

- emiss'o irregular de Alvars de Constru戸o e de Canas de Habite-se passiveis - emissão irregular de Alvarás de Construção c de Cartas de Habite-se passiveis 
de anula"o. de anulação. 
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Recomenda'6es 

a) Reavaliar os controles dos procedimentos relativos a emisso de Alvars de 
Constru'o e de Canas de Habite-se, incluindo aqui o estudo de viabilidade de implanta9o de 
um sistema informatizado e integrado corn as demais Unidades Administrativas amantes no 
processo; e 

b) proporcionar continua capacita9'o de servidores para atua9ao nos setores 
responsveis pela analise de processos destinados' emisso de Alvar's de Constru"o e de 
Cartas de liabite-se. 

2 - PONTO CRITICO DE CONTROLE - fluxo do processo (IC aprova'Ao 
de projeto (IC arquitetura nas Administra6es Regionais do Distrito Federal 

2.1 ・  A Administra''o Regional realizou todos os procedimentos previstos 
nas normas para a aprova''o dos projetos arquitet6nicos (Consulta pr'via ' s 
concessionrias de servi'os p"blicos e demais 6 rg'os que deveriam anuir o processo 
(RIT, EIS', Pernieabiidade, incid'ncia de ODIR e ONALT), tudo antes da emisso do 
informativo de aprova''o)? 

2.1.1 - FALHAS NOS PROCEDIMENTOS DE AVALIACAO DA 
INCID血NCIA DE ONALT E ODIR 

Fato 

Os processos constantes da amostra envolviam aspectos relativos ao aumento 
do potencial construtivo, previamente determinado no Plano Diretor Local, ou ainda de 
altera‘喜o de uso previsto pan o im6vel, cuja atividade pretendida diferiria da inicialmente 
prevista na legisla9ao de uso e ocupa9百o do solo. 

Foram identificadas inconsistncias na avalia9ao realizada pela Administra9o 
Regional quanto aos impactos decorrentes da altera叫o do potencial construtivo ou de uso do 
im6vel, o que trouxe reflexos na determina9'o da Outorga Onerosa do Direito de Construir ・  
ODIR e da Outorga Onerosa de Altera9ao dc Uso - ONALT. 

Considerando a documenta9喜o acostada aos autos, n百o h' comprova9ao quanto 
'correta avalia 喜o da incidencia da ONALT realizada pela Administra9まo Regional. No 
foram anexadas informa9es detalhadas das caractersticas previstas de uso e ocupa"o dos 
lotes, em face das atividades propostas constantes dos projetos submetidos 自  Administra9o 
Regional de Aguas Claras. 
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No tocante' ODIR,' necess自rio, nos processos avaliados pela Administra9豆o 
Regional, um maior detalhamento, acompanhado de justificativas, quando da demonstra9ao 
dos cAlculos realizados: 自  reas computveis,' reas n百o computveis, valores considerados para 
IPTI.J, etc., inclusive demonstrando os coeficientes de aproveitamento bsico e m自ximo, 
consoante reguIamenta9'o prevista no PDL e PDOT. 

1-l百  tamb'm imorooriedades no tocante ao parcelamento previsto no Decreto n 
19.436/98, tendo em vista que, a partir cia edi9'o do Decreto nU 32.143/Zulu em .5131U5/2VlU・  
tat hip6tese n'o mais poderia ser admitida, conforme ilustrado na figura abaixo: 

No tocante ODIR, é necessário, nos processos avaliados pela Administraçâo 
Regional, um maior detalhamento, acompanhado de justificativas, quando da demonstração 
dos cilculos realizados: Areas computaveis, areas não computáveis, valores considerados para 
IPTU, etc., inclusive demonstrando os coeficientes dc aproveitamento basic() e maximo, 
consoante mgulamentação prevista no PDL e PDOT. 

HA também impropriedades no tocante ao parcelamento previsto no Decreto n° 
19.436/98, tendo em vista que, a partir da edigão do Decreto n° 32.143/2010 em 30/08/2010, 
tal hipotese não mais poderia ser admitida, conforme ilustrado na figura abaixo: 

ODIR

Lei,' I.I?O・19%," 2411V1494. 	 %W.tbt Lei V l.l'U.19$6I Pi~・cり  a.,,S Ja ODIR p ・,.p.lb" AI'W4* C.uflM 

I 

Lei a' 1.061966,4e 211171194. 	 %Vona& LAI e 1.1161996 iragam an Metre do 0 ril R pars caplet., do kh si 6e Con Mela 

liii' jJ 、ユ  I "Id. 1441 Ittli Vain a Iii V II'4lflV. I el a' I 311 lest. de 114 i two i Men a lei 	1'41990. 

hi V 2lPl'9X, fr I'tiO.i991. 111YMa dr Ob101991t. 

XL4 加“ " 
I  

X Li :0 H 

1 
' 

	, 
A A 
14L_, 

(kern re 19.91b19911, dt 11:11.19911. 

NS& le riptide de peens Ma da ODLR Item Cmprontito p• e medic'. do Alvan de Consenello 

Denei., u' 1t136.19t$,dr I6DVI"I. Deem. 8'19.436.199E de I 6071411. hernIa .')2.li3・201&● 30'Ot'2t11(4lIen . Decal. S I4AJ4i9q). necrm (52.1134016dt 30:01:1611 taken o Damn e liA14.1991). 

Verificou-se tamb'm que, em vrios empreendimentos constantes da amostra. 
no houve a avalia9五o pela SEDI-IAB ou TERRACAP quanto' incidencia de ONALT, em 
desacordo, portanto, com previso contida no art. 4。  da Lei Complementar n。  294/2000 e do 
art. 5. do Decreto no 23.776/2003. 

Verificou-se também que, em virios empneendimentos constantcs da amostra, 
nâo houve a avaliação pela SEDHAB ou TERRACAP quanto incidência de ONALT, em 
desacordo, portanto, com previsão contida no art. 4° da Lei Complementar n" 294/2000 e do 
art. 5° do Decreto n° 23.776/2003. 

No quadro abaixo, apresentamos resumidamente, os Processos constantes da 
amostra que n百o foram submetidos' avalia9'o da SEDHAB ou da TERRACAP quantoA 
incidencia e clculo da ONALT. Relatamos tamb'm os processos onde n'o constava 
informa戸o conclusiva acerca da incid6ncia da outorga: 

No quadro abaixo, apresentamos resumidamente, os Processos constantes da 
amostra que não foram submetidos avaliaçáo da SEDHAB ou da TERRACAP quanto it 
incidencia e cilculo da ONALT. Relatamos também os processos onde não constava 
informação conclusiva acerca da incidência da outorga: 

Processo n" Endereço  

Quadra 203. IAXC 05 

Parecer Opinalivo ou Documents Deehforio 
No informativo dc onto:Kali de projetos não 4 

evidenciada a inci deli: ia de ONALT. 300.000.14/1/21104 

300.000.69112006 Av. Parque Aguas Clara, Lotes 382(0880 
No informativo de apro.avio de prostos Elio é 

evidenciada a incid6ncia de ONALT. 

300.000.1362004 Peso Ban-Te-Vi. Quadra 105. WC 06 
No infoimativo de aprovacito de projetos não 4 

nidencsada a incidenc ia de ONALT. 

300.000.665/2008 Rua 4 Sul. Lote 09 
No inkrmativo dc aprovaello de projelos não é 

evidenciada a incidéocia de ONALT. 

132.001.066/1994 Av. Araudirias, Lotes 1835, 1905. 1955 e 2005 
No informativo de aprovuctlo de projetos nao 6 

ev:denciada a incidéncia de ONALT. 
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Process.) is• Endereço 	. 	 

Rua lx Sill. 1.ate 4 

Parecer Opinativo ou Documento Deeisdrio ' 
No informativo de aprovação de projetos não 6 

evidenciada. incidência de ONALT. 
300.1100.686/2009 

300.000.241.1011 Rua das Pitangueiras. Lote 03 
No informativo de aprovação de mimes Moe 

 
evidenciada a incidência de ONALT. 

132.001.425/2003 Qualm 107, Rua E, Lote 08 
No informativo de aprovação de projetot rub 6 

.esridetteiada • inciancia de ONALT. 

300.000.889/2007 
Amu:arks, Lutes 4530.4750 t 490e Praça di, 

(.,ias Lotes 2, 4. 6, 8 c 10 
No infonnativo de aprovação de projetos nlo 6 

evidenciada. incidência de ONALT. 

300.000.3151008 Avenida Jacarandii, Lote 14 e Rua 25 Sul, Lote 19 
No informativo de aprovação de projetos m106 

evidenciada a incidencia de ONALT. 

300.000.6.921009 Rua Copaibo. Lote 1 
Decisio da Din-tons Colegiada n' 806, de 02/0442012, 

fl. 758. 

132.000.501/1995 Avenida Flamboyant. Lote On 
No infommtivo de aprovação de projetos não 6 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000.1261010 Avenida Jacaranda. Lote 18 
No informativo de aprovação de projetos aloé 

evidenciada a incidinc la dc ONALT. 

300.000.589/2007 Praça here, Quadra 202, Lotes 06 c 08 
No infomiativo de aprovação de projetos não 6 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000-160:2010 Rua 19 None. Lotes 6 e 8 
No informativo de /prover* de projetos aloe 

evidenciada a incidência dc ONALT. 

300.000.28712011 Rua 08 Node, bate 07 
No informativo dc aprovação de projetos olio 6 

evidenciada a incidência de ONAL L. 

132.000.572/1994 Avenida Fkunboyam Lote 20 
No informativo de aprovação de projetos não i 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000.687/2006 Rua 16 Sul, Lore 04 
No informativo de aprovação de projetos não 6 

evidenciada a incidência de oNntx. 

300.000.422/2010 Rua 07 Norte, Lows 03,05 c 07 
No informative de aprovação de projetos não 4 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000.071/2011 Rua 25 Sul, Cote 17 
No informativo de aprovação de projetos não 6 

evidenciada a incidência dc ONALT. 

132.001.482/1994 Rua 05, Norte, Lae 03 
No informativo de aprovação de projetos não 4 

evidenciada a incidência de ONALT. 

132.003.589/1998 Qd. 107, It. II, Alameda dos Eucaliptos 
Nu informativo dc aprovação de projetos não 4

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000.201,1007 Rua 19 None, Lott 5 
No informativo de aprovação de projetos não 4 

evidenciada a incidia de ONALT. 

3011.000.0261003 Av. Pau Braml, lote 06 
No informativo de aprovação de projetos não e 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000.049/2009 Av. Jacaranda, lote 22 
Nu infomutivoJc aprovação de projetos não 4 

nidenciada a incidênem de ONALT 

300.000.553/006 Praça Pasha, Quacks 02. lote 05 
No informativo de aprovação de projetos não 6 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.090.148/2004 Quadra 203, lote 05. Praça das Andormlus 
No in formativo de aprovação de projetos não e 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000.6791006 Rua 09 Sul. late 15 
No informativo de aprovação de projetos Milo 6 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000.2771007 Rua das Paineiras, lote 07 
No informativo de aprovação de projetos não 4 

evidenciada a incidência de ONAI.T 

300.000395/2008 Rua 08 Sul. lote 09 
No infonnanvo de aprovação de projetos não 6 

evidenciada ii incidência de ONALT. 

300.000.127/2003 Rua 08 Norte. lote 03 
No informativo dc aprovação de projetos du i 

ev:denciada a incidência de ONALT. 

300.000048/007 Rua Sibipiruns. lute II 
No informanvo de aprovação de projetos não i 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000.399/2007 Av. Matthias, tote 1525 
No infonnativo de aprovação de projetos nau i 

evidenciada a incidência de ONALT. 

300.000.12012011 Rua 22 None, lote 06 
No informativo de aprovação de projeta não é 

evidenciada a incidência de ONALT. 

132.000.396/2002 Rua 37. lotes 17/19 
No inkinnativu de aprovação de projetos não 6 

evidenciada a incidência de ONALT. 

132.000ssar1994 Rua 16 Sul totes 315 e Rua 17 Sul Iota la. 
No informativo de aprovação de projetos nio 4 

evidenciada a incidência dc ONALT. 
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Proccisa o Endere'o 

 

Pincer Opinailvo ou Documento Dtclsflo 
xo inIonnitlivo dei甲rov町』o dc γ叫elos n'oe 

evidenciada is incid6ncia sic ONAL丁  

 

300.000.43S/2010 
l 

Av. Pau Omsil, ole 10 

  

    

Verifica-se que ha falhas no procedimento adotado para a aferi9'o da 
incid'ncia da ONALT para cada empreendimento submetido' anlise da Administra9o 
Regional. Nos processos constantes da amostra, a Equipe compreende necess'ria melhor 
avalia9ao quanto' incidencia de ONALI', corn acorresponcente anexaao ue, tonnularlus 

"Informa戸es B'sicas para Aprova'o/Visto de Projeto", contonne previsao contioa no an. 3 
do Decreto n。  30.593/2009, bem como, em sequencia, da atribui9ao do seu valor, tendo em 
vista a regra expressa e especifica inserta nos incisos I e IV do art. 123 da Lei Complementar 
n90/1998: 

Art. 123. Ser' aplicada a outorga onerosa de altera9五o dc uso, atendido o 
disposto nesta Lei Complementar, para as atividades discriminadas a seguir: 
1~habita'o coletiva, com exce''o dos casos previstos no caput do art. 87; 
II ー  posto de abastecimento de combustIvel, lavagem c lubrifica'o de 
veiculos; 
III - supermercado; 
IV - centro comercial. 
Pargra拓  貢  nico.A expedi‘豆o do Alvar' de Constru戸o e o licenciamento 
da atividade pela Administra''o Regional ficam condicionados ao 
pagamento do valor relativo' outo呪且 onerosa・  (grifos nossos）・  

Esse entendimento' corroborado pelo Parecer n 039/2008 - PROMAI/PGDF. 
o qual foi atribuida efic貞cia normativa por meio do despacho do Governador, de 04/05/2010, 
publicado no DODF no11 J, de 11/06/2010. 

Cumore ressaltar ainda caie de acordo com o Termo de Recomenda9きo exarado 
oelas Promotorias de .Justica de Deibsa da Ordem tirbanlstica - l'KUUKI$ ue iziuiizui. 

incumbe 自  s Administra6es Regionais iniciar imediato procedimento para coorana ue 
ONALT nas hip6teses de concessきo de Alvar' de Constru 喜o e licen9a de funcionamento sem 

o respectivo recolhimento dos valores relativos a outorga urbanistica, excetuadas aquelas cuja 
dispensa se deu por decis'o judicial. 

Em face da complexidade das anlises realizadas, bem como da expressividade 
dos valores envolvidos, e a luz do principio da indisponibilidade do interesse p"blico, seria 
imprescindivel que a Administra9ao Regional tivesse estendido a consulta acerca da 
incidencia da ONALT dos projetos a ela submetidos A SEDILAB,' avalia 喜o da TERRACAP 

e ainda, no caso concreto,A Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

Causas 

So causas prov'veis: 

Concgoladosia'Genl - CONT 
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- Deficiente qualifica9ao dos servidores respons'veis pela anlise (omisso 
culposa); e 

・ omissまo de servidores, por razes e motiva6es nao identificadas pela Equipe. 

Consequ'ncia 

Possivel prejuizo ao er'rio em face dc falhas na avalia9且o das outorgas 
onerosas, ONALT e ODIR. 

Recomendaf6es 

a) Identificar os empreendimentos sujeitos A incidencia de ODIR e ONALT em 
sua' rea de jurisdi9百o, que porventura tenham sido licenciados e cujos pagamentos nao 
tenham sido quitados, promovendo a competente cobranfa, nos termos da legisla'o em 
vigor, e do Parecer da PGDF n。  0039/2008; 

b) doravante, promover consulta 白  SEDI-JAB e' TERRACAP, considerando 
previso comida tio art. 123 da Lei Complementar n 90/1998, acerca da incidncia e do 
clculo da ONALT para os empreendimentos submetidos a an百lise e aprova"o em sua' rea 
de competncia; 

c) com fWcro nos artigos 2。  e 50 da Lei n 9.784/1999, recepcionada no 
Distrito Federal pela Lei ず  2.834/2001, apresentar nos Informativos de Aprova こo de 
Projetos descri9まo ponnenorizada dos clculos e considera'es realizadas para eventual 
ODIR, bem como a respectiva fundamenta9ao legal de modo a possibilitar a conferncia da 
consistncia dos valores dc 6 nus acrescido por aumento de potencial construtivo; e 

d) instaurar procedimento apuratrio visando a verificar a responsabilidade 
funcional pela emissao de alvars em desacordo com norma legal, nos termos da Lei 
Complementar n840, de 23/12/Il e, caso configurado prejuizo ao errio, adotar provid'ncias 
junto a Subsocretaria de Tomada dc Contas Especial da STC para instaura9百o de Tomada de 
Contas Especial, nos termos da Resoluao n。  102/1998 ・  TCDF. 

2.1.2 - AUS NCIA DE INFORMACOES DAS CONCESSIONARIAS DE 
SERVIOS PUBLICOS E ORGAOS PUBLICOS EM FACE DA APROVACAO E 
LICENCIAMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS. 

Fato 

A implanta9ao de um novo empreendimento, de maneira geral, imp6e 
sobrecarga na infracstruwra urbana existente. Desse modo, o acr6scimo de demanda por 
servi9os p'blicos deve ser avaliado pelas concession'rias respons'veis pela presta 圧o dos 

Cauroladala-Gent - COSi 
Ed Anexo do Palcio do Burili, I4.d&. sala 140)- CE? 70075-900 日nslia,DF 

Fone; (6)) 2108・3301 - Fax; (61) 2108・3302 
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servi9os de forma a identificar a viabilidade de atendimento, bem como os impactos dele 
resultantes, conforme o disposto no art. 15 do Decreto n 19.9 15/1998: 

Art. 15. Os projetos de instala9るes prediais e outros projetos complementares 
ao projeto arquitetnico ser百o elaborados de acordo com a legisla'o 
especifica e. quando for o caso, submetidos A an'lise ou aprova'o dos 
6 rg再os ・ktos, previall・ente'aprova''o do pr小to de 日「quRdumに即血  
nosso). 

O art. 188 do C6digo de Edifica るes do Distrito Federal (Lei n 2・105/1998) 

estabelece a necessidade de se assegurar s concession'rias de servi9os p'blicos, o livre e 
desembara9ado acesso a suas redes e componentes situados em reas p'blicas e 貞  reas non 

aedj/icandi. Para tanto, requer-se do interessado a apresenta9'o dos resultados obtidos de 
consultas s concession'rias de servi9os p'blicos, no tocante a possiveis interferncias das 
obras com suas redes. 

O art. 99 da Lei Complementar n。  90/1998 preve que: 

An. 99. Para a eLabora9do de projetos arquitetnicos com mais de doze 
pavimentos, a Administra9o Regional ser consultada quanto a: 
I - cones de aproxima9'o de aeronaves; 
11ー  faixas de Limita 百o dc gabarito para constru9'o civil, estabelecidas pela 
Emoresa Brasileira de Telecomunica6es - EMBRATEL; 
Ill - exigncias do Corpo dc Bombeiros Militar do Distrito teoerai.( griio 
nosso）一  

O Cdigo Sanitrio do Distrito Federal, Decreto n32.568, de 09/12/2010, no 
revogado at' a presente data, tendo em vista a nきo regulamenta きo da Lei no 5.321, de 06 de 

maro de 2014 que instituiu o C6digo de Sade do Distrito Federal, preve no caput do art. 82 
que: 

Art. 82. Alm da exigncia de aprova戸o do projeto pelos 6 rgos 
competentes, para efeito de construlo ou reforma, nenhuma piscina 
localizada”町ea do 01stmo Federal. poder' ser ut川uda sem prvia 
aprova''o pela Vigil'ncia Sanit'ria do Distrito Federal. (grifo nosso). 

Contudo, observamos que em quase a totalidade da amostra de processos 

analisada, na Administra9百o Regional de Aguas Claras (tabela a seguir), Mo loram reaiizaaas 
consultas prvias ou obtidas anuencias das concessionrias dc servi9os p"blicos e de 6 rgos 

pblicos afetos. 

Cortuoladoria'&nl - COST 

P4, Anexo do Palcio do lIwili. 140 andar, sala 1401 - CEP 7007S-900 - l3rasIliaiDF 
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Processo it 
Anuãncla 

I 
CHB 	CÃES» SEU NOVACAP 033113F CINDACTA VIGILÂNCIA 

SANITARIA 
1113.11FONTA 

300.000.148 
/2004 

Mo 
Isicallzado. 

. 

1 

Nan 
Localizado 

Situ, 
Lot/di/ado 

Não 
Luton/ado. 

Sim. fls. 08125 em 
0710512004. 
hove, mimes As 
Its. 	45:55 	an 
U5112:70116. 

Responmenio 
on', 	dc 
07:05:04. 	II. 
04. Pareoer cc 
132:ATM-3, 
de 	1810804. 
0. 	28, 
1.139,67.49, 
74 	Nova 
consulta 	ao 

„, 
projeto 	e"fla 
•50.99 	(fl. 
74) 	em 
20:12106. sem 
resposta. 

Sim. Its. 05-07. 
Tanto 	de 
Visloria 	re 
606451, 	de 
0 z 
_...- 

o5:2004. 
Novo picrio i 
fl. 	57 	cm 
12/12:2006. 

Consulta I II 
75 	en: 
16:112:2007. 
Resposta 	CT- 
EC7: 	4006 
16512037. 	de 
23:132/2007, fl. 
90. 

300.000.691 
/2006 

Nau 
I ocalltado. 

NA. 
localizado 

Nau 
Localizado 

Não 
Locallzado. 

Sim, 	lis. 	1073, 
cot 29112/2006 

(moths i 11. 
29 

Nat) 
localizado. 

Consults i il 
28 

300.000.136 
/2004 

Mo 
localizado. 

Não 
localLuido 

Não 
localizado 

Não 
localizado. 

Alierações 	sem 
mitiancia. Sim. fls. 
05:19. 	de 
23 	005.  051 
Novos 	pnuetos 
Ils. 	28:42 	sem 
anuência, 

Nip 
1.ouditada 

Mieraolles tam 
nnueocia. 	Sim, 
fls. 	02104, 
Tenros 	Se 
Visiona 	Tr 

616944. 	de 
14:07/2004 	e 
559120. 	de 
02:05/2004 

Não 
Lomilloido. 

300.000.6435 
/20011 

Não 
Latin/ado. 

Mo 
Localizado 

NA, 
Localizado 

Nio 
Localizado. 

Sun, 	lis. 	11122. 
cm 	10110:7007. 
Mierao5m 	can 
&nano; 	Its. 
1111123, 	de 
11:04:2011. 

Consulta 	is 
fls. 42/44. de 
05105:08. OE 
Ne ISOSSCA 
SIRE-NCO/1S 
6. 	de 
2102:08. fls. 
68/10. 

Sint, fl. 35, cm 
20,17:200p 

Talmo 	de 
v. 	. 	I,. 

769387, 	de 
29:07/2008, 	fl. 
8487. 

Não 
Lorain:91o. 

132.001.066 
z1994 

Nan 
I ovalizado. 

1 Nau 
Localizado 

Nin 
Localitado 

Nat/ 
Localizado.160143 

Pimetos 
amok/mks 	cm 
05:0612002, 	Ils. 
52:67. 	Sim, 

(imparts). 	de 
23:09/2005. 

Mo 
apbravel. 

kc `4 	aphcisci 
Nan 
1 ocslizado. 

300.000.606 
12009 	_ 

Nis 
lassluado. 

Não 
LOadbailil 

Nio 
Localizado 

Ni., 
Localizado 

SIM. 	fls. 	05119. 
16:11:2009. 	_ 	_ 

NU 
aplicável. 

1.. 	.2 

Não a9""‘" 
Na, 
Lomb/ado. 

300.000.241 
/2011 

Carta ne 
194.-7.011- 
OftC1.1. de 
101061201 I, tls. 
12113. lam 
uoanferincia. 

1 

 Infomms-Oc 
s sobre 
Interfecenci 
as dc Roles 
de Assn a 
Rode. de 
liagotos. 
Carta n'' 
1641011, 
de 
15106:2011 

Nisi 
I mulizado 

. lis, 10:11. 

Nil, 
Loco litudo. 

SIIII, Ds. 21135, de 
2811/71201 I. 

NM 	bá 
consult*, 	hi 
Correspondtu 
cis 
EA:CT/ADM 
-55111, 	de 
281081 I. 	do 
interessado 
aflorando set 
dispecuivel a 
consulta (Us 
17:20) 

Sim, 	il. 47. dc 

 

1108:2011. 
Termo 	de 
Vistoria 	n• 
460401. 	de 
I I 087011. 	li 
46. EL 139, de 
13:09/2011. 

Conn 	n" 
23812011, 	de 
101097011. It 
Ott. 

132.001.425 
/2003 

N AO 
larealizada. 

Silo 
Ioctant/Ma 

Nan 
Lean/1111M 

Não 
localltacla. 

Prolmos. 	de 
1911012011 	(Its. 
1141128). 

Pamir 	n• 
60D/ATM:63 
7, 	de 
12:0908, 	Its, 
128'129. 

ma 
Liman:ado. 

Ntin 
lasesiizada. 

CatroIadoria-Gcnt - COXI 
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Process. n' 
Antaocia 

CEO 4'APS13 51.1.1 PIC/VAC:AP CBISIDF CINDACTA 
VICILANCIA 
SANTPÁRIA 

TEI.EVONIA 

300.000.315 
/2008 

Nan 
i oculloolit. 

Mo 
I ocalizsda 

Sim, Os. 
137138. 
Calm' 
69/2013. 
DIGERAL 
U. de 
IA2012013 
.4, 

Mn 
intalizada. 

Sim, fls. 1328, de 
11:07:2008. 	Sim, 
Os. 	107/124, 	de 
I 1:07/MOR, 

Itequenmento 
sire, 	de 
2106:2008, 
0. 09. Of. n• 
112:SSCA 
SCRE2466:10 
38, 	de 

28:013:2008 e 
Parecer 	n' 
819.'ATM:87 

de 
1108:2008, 
favorável, (Is. 
, 54 56. 

lawn 	de 
A._ 	re. 
'a' 76937, 	dc 
10:07:138, fl. 06. 
Sim. 0. 	12. de 
1043•7108. 	Sim. 
fl. 	61. 	a• darn 
Sim, 	Os. 
123:124. 	dc 
09/05:12. 
Termo 	de 
Visions 	te 
02295, 	de 
26/07/13, 	0. 
135. 

Sim' anuin. 	clIL 
CT-R.N4C06 
933:2008. 	de 
04:00008. 

300.000.682 
:2009 

Vila 
Local/ads. 

Sim, Os. 
86•)18, 

Nan 
Localizada 

MID 
Localizada. 

Sim, Os. 22/66. 
Stm. 	Us. 
12/14. 

Sur, Lando de 
Voiced 	rt° 
01/2010. 	11. 
412. 

NS° 
Locallenda. 

132.000.501 
/1995 

hi° 
bila a II/ *de. 

Mo 
I.ocalizado 

Nan 
Localizado 

Min 
localizado. 

Sim. 	nt 	08.17. 
err. 	21:061995. 
Sim, fts. 24:33 an 
0612:2004. 
Novas projetos its 
Es. 	5362. 	em 
25/0812005. 

vie 

Localizado 
Me 
Local:ado. 

Mo 
141.1111111110. 

300.000.126 

• • 

hilt 
Loralinada. 

NA° 
Localizaria 

Sao 
incalizada 

Nan 
Localiada. 

Sim ((0.09)
/2010 

Aprovado 	cm 
consults 	(whit, 
com canmbos on 
pranchas 	M 
15:30). Proi 	

A_ 
cle ''''' 

Modificadlo 	sea 
aeriseimo dc área 
corn aprovado is 
Ils.110e Ill. 

Ni. 
(punas. 	,.cativa 
constante nas 
fta 0 a 08) 6 

. 	. Aprovao 	oayo 
projeto (14 14) 

• J 

f 

Mot 
Loralionia. 

Sim. 
Aprovado 
em 
consults 
prhvia (lis. 
0609). 
estando 
ausentes 
informadc 
s ;oho 
entertain° 
• de teats e 
capacidade 
de supone, 

Mo 
Localizada 

Nio 
Localizada. 

Sin) -  Aprovado 
em consult* prévia 
ass pranchas OIL 
13127) 

Sim - Parecer 
Thnico 	nil 
761:ATNP83 
023,11E21301 de 

(Ib. 36 it 38) 

Mo 
Local/lads. 

Nio 
Lorallzada. 

, 

II 
1 	t) 
i 

Ni. 
Localizada. 

I 

Mo 
Lucalizada 

%....) 
Localinula 

Nan 
1,ocallzada. 

Sim. 	Aprovactio 
em coneulta priors 
nas pranclos (Os. 
13:32) 	e 
Modificaclo 	(Da. 
81:1011 

Sim •  Parecer 
Thcnico 	n' 
46CTAT3411 
7 	de 
17:05:2010 
(Os. 0/ e 08) 

Aprovadlo 	do 
projeto (fl. 04) 

sis(n.09) 

Cocuroladona.Gcnl CON7 

IM. Anexo do I'alAcio do Iloruui. 14" aziclar, salaFont:農講難器 0 -競轟  
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AnnInch' 

CEO CAES11 	SIX 
Processo Wm VIGILANCIA 

NOVACAP 	C DIVIDE C1NDACTA 
SANITÁRIA 

E TLEFONIA 
• 

300.000.287 
(2011 

Sim • Exisiencia 
dc 
Inierkancias 
ill. 25) 

Sim. 
Aprovaçkv 
do Projelo 
de 
locidiração 
de 
tudnknetro 
s (As. 
28:29). 
CMS re 
1952011 - 
ESEGOTS 
EG/ESSE: 
DE 
Inexisseom 
ide 
Interfeanci 
as 01.30) 

NI° 
Localitatla 

Sirn • km 
inierfcrencia 
de rede de 
Aguas 
pluviais 
implantadas e 
projemlas 
(fls. 26 e 271 

Aprovado 	em 
considia 	prévia, 
Qom cliimbus mu 
pranchas 
connotivn nas lis. 
44/60. 

Solieitmlo 
recebida 	em 
081E2011 
(1. 34) 

	

prancha 	de 
 

Não 
LOCIiiinnii, 

pordin 	çA). 

RDO121 	(as. 
2112) 
Despacho 	n° 
180/2012 	• 
GEL1C infeeina 
haver awincia 
(118 	61:68). 
on& 	conshim 

fundagio 	(fl. 
67) e 	ART 
0720120001875 
CftEA•121: 	(1 
68)  

Sun 	(Is 31 	c 
32) 

132.000.372 
/1994 

Nall 
Lueolitada. 

NIP 
Localizada 

Niu 

localizada 
Nay 
I swa Heads. 

Apron& 	em 
consults 	prima. 
00311 0111111htl% nos 
pranchaspranchas

Localtrada. 
consumes is Oa 
1334. 	46•56 	e 
64.13. 

Sao 

Ni0 

LUCIIii/anill. 

porém 	cnivoa 
1/ia 	iplanta 

Nay 
localizada. 

II. 64) 

300.000.6117 
12006 

Mo 
Incallrada. 

Não 
1 ocalinds 

Sao 
Localizada 

Não 
I acabada. 

Aprovado 	em 
consulta 	prévia. 
corn cannibos nas 
manchm 	Oh. 
05:13) 

Nau 

localizada, 

Aprovado 	cm 
consults prévia. 
corr. carimbo r.t 
prancha (1 05) 

Não 
LocalUsda. 

300.000.422 
/2010 

Mo 
Lacalltaila. 

Parcial - 
Somente 
quanto a 
localização 
dos 
laddimetro 
s(lls. 07 e 
OF). 

Não 
lovalizada 

São 
I vitzlitada 

' 

Sim • ( annto nas 

Pcancinic 	(Os. 
13:16 c I 61). 

NA* 
localizada. 
Co; resposta a 
RA 	XX 
informou 	• 
existência do 
of 	n° 221- 
SSC.k 	de 
05:10:2010 

Sim - Cnninbo 
prancha 01.15 e 
36) 

Sim 01. 10) 

300.000.071 
/2011 

II Sim ( 	45) 

Sim-
Existe 
Waist-rind 
a 00111 a 

reds de 
esgoto (Rs. 
59 a 61 . 67. 
68 e 

111/1 

pranchas 
(fls. 187 a 
194) 

Nilo 
tocalitada 

pluviais
carimbo 

 

Sim — Intal. 
N' 097:11 - 
Não existe 
interferers:1u 
vle rede de 
Aguas 

implantadas c 
priletadas (Ii. 
63) 

Sim • Carimbo nas 
pav ills 	17 a canch 
.12. 7,a 81). 

Silo 
1.ocalizada. 
consta 
ponficativa 
mot 	Clain/ 
prodenor 	(fl. 

Sun • Crumb) 
ranch. 01. 331 

Sim 12 62) 

Com血doS4)ctal - COy「  
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Aoutnela 

en EAESB Sit Process* e VICILANC1A 
NOVACAP CBMDF CINDACTA SANITÁRIA 

TELEFONIA 

132.001482 
/1994 

Son (1.139) 
interfaincia de 
rede 

Sim 
(fL1371139 
) 
interferena 
a de tole 

NI, 
localizada 

Sim (1.135) 
interferincia 
de rode 

Aprovado 	ern 
consulta 	plena, 
com carimbiu nas 
ranch's 
comiantes nas fls. 
75:88. 	Projeto de 
Modificado com 
acréscimo de Area 
corr. 	aprovado 
nas 	fis. 	146:158. 
Projeto 	de 
Modificado sun 
acrescirno de Area 
corn 	apersado 
nas lis. 	165177 c 
160:192. 

Locati  rsda 
NMI Rio vilely(' 

Sim 
0114014D 

132.003.549 
:1995 

Não 
localizada 

Não 
Localized,. 

Nair 
locallzad• 

NM. 
Localizada. 

Aprovado 	an 
consulta 	press., 
corn carimbos nas 
pranchas 
constantas nas fls. 
57 a62, 64. 66,68 
e 69. Projeto de 
Modificação 	sens 
screseirno de area 
com 	aprovado 
nas fls. 	117 e 128 
nilo 	 foi 
manalifado 	can 
consults prévia. 

Nair 
localizada 

Aprovado 	do 
preto (II. 56) 

NA* 
Localizada 

300.000101 
/2007 

São 
toesbrzda. 

Sim (11.18) 
Intaferind 
a de redo 

Não 

localizada 
NA* 
Localizada. 

Aprovado 	an 
consulia 	prévia. 
corn carimbos nas 
prancha. 
constantes nas Rs. 
22:30. 

Sim 	
ini 

65:67) 
posserict 	a 
dais do a/vara 

Termo 	de 
vistoria (fl. 	17) 
c 	(fl. 	69) 
postenor A data 
do alsara 

Sim 	(ili 	Sg) 
pinicrior 	h 
emissão 	dc 
4, no_ 

300.000.026' 
1003 

NM; 
Localizada. 

NAG 
Localizada 

Me 
localizada 

Nan 
Localizada. 

Aprovado 	an 
consult. 	*via 
con: canndsos nas 
pranchas nos Os. 
45 	a 61. Projeto 
com modificado 
urn 	fr.-du-ink 
(fls. 99:115) 

Não 
localizada 

Nio 
1.0Calintib. 

Sim (139) 

300.000.049 
/2009 

Con 
(N.1131116) 
inteiRrincia de 
redes 

NA* 
localizada 

Mrs 
Localizada 

Nan 
iskalizada. drat São Erwin/ads. 

Sim

oh, 

156158) 	c 
DD. 161163) 

pArpoiroetsinbrati 52) doe 

00va 
ntação de 

projeto 	km 
vistoria (ft. 93) 

Sim (11.33) 

300.000.553 
1006 

silk 
I ocalb ada. 

Não 
Localizada 

'são 
L oralliads 

Nan 
localizada. 

Apro“ik 	ern 

Iiii4na 
com combos nos 
pranchas 	(fla. 
1114) 

consul's jeto 
Me 
Litton/Aida 

Aprovação 	do 
pro 	(Os. 
31:32) 	Termo 
de Visions (I. 
27 e 54/57) 

Sim (0.36) 

300.000.148 
1004 

Não 
localizada. 

Na. 
localizada 

Não 
localizada 

Nlo 
Locallzadn, 

Aprovado 	cm 
consulta 	prévia 
com canmbo nas 
pranchai nas ils 
45 	a 	55. 	Procto 
com 	modificação 
sem acréscimo de 
Area sern visions 
do 035.1DF (111. 
921102) 

Não 
localizada 

Apeovado 	do 
projeto (II. 51) 

son 0.90) 
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Process° n• 
Anutitela 

CF.B CAESB 	1 	SLC NOS'ACAP (BSIDF CINDACTA 
14611.ANCIA 
SANITÂRIA 

TELEFONIA 

300.000.679 
/2006 

NMI 
!Await:ads. 

NA* 
Localizada 

1 

Não 
localizada 

NIto 
Loco114ada, 

Arno ado 	cm 
oansulta 	prévia 
corn cancr.bo sus 
;stanches 	nas 	Os. 
10 	a 	23. 	Projeto 
com 	moditicacio 
urn aertscimo de 
area 	compulavel. 
can 	so:Otis 	do 
CRXIDF1(1. 44) 

Sim 	(l1. 
39:42) 

!Via 
Localizada. Sim(11 06) 

300.000.277 
4007 

Nato 
I otalizada. 

Nb o 
localizada 

Não 
I otallzacla 

Nb.. 
localhada. 

Apkwado 	an 
consulta 	plena 
corn cantr.bo  ILIS 
pranchas 	nu 	(Is 
16:28. 	Projelo 
corn 	modificação 
sail actéktmo de 
are-a. sera vistoria 
do 	CHNIDF 
If:$.72.30; 

Nair 
Localizada 

T vienno 	d storta 01 	13e) 

e al)n).11111k) an 
projeto 	(fix 
14:15) 

Ns, 
Lomb/ads. 

300.000.395 
.2003 

Nb ° 
LoraBrads. 

Ni. 
Loc•Ikada 

Ni. 
localizada 

Não 
Localizada. 

Aprosado 	cm 
consular 	pity'. 
Colt cantr.bo nu 
pranchas 	(fit 
42:54) 

Sim 	
(9 

07.0x) 

Parecer 	de 
aproso;ão 	an 
prancha 	de 
projeto (0. 41) 

Sim (n. 09) 

300.000.127 
4003 

No. 
totalizada. 

Não 
j localizada 

540 
Localizada 

Não 
Localizada. 

Aptosoão 	an 
consuna 	prey.. 
corn akimbo nas 
proachas 	(fis 
05:10) 	Altenicio 
pata 	modificavAn 
corn acriscimo tk 
il ta (fls 1196) 

Na. 
localizada 

sio 
localizada. Sim (12 21) 

300.000.048 
/2007 

Nair 
localizada. 

Nio 
localizada 

Ni, 
Localizada 

Não 
Localizada. 

Aprovado 	em 
consulia 	ptisia 

cur° ClMnIX al. pranchas 	(Os 
38/62) 

N.10 

Leah/Ada 

Parecer 	de 
aprovação 	an A,.. 
Praia. 	'''' 
projeto 	(fls. 
3647) 

NI, 
I ocaliuda 
" 

300.600.399 
/2007 

Ni, 
Liocalhadu. 

Nits 
Localizada 

'do 
localizada 

Nits 
Locallada. 

Apossado 	cm 
consuh.. 	pitsia 
coma 
	13111111111) 	nal prant.tas 

Ols.10.729) 

Não 
1.ocallzada 

Parr 	de 
Apo-macho 	CO 
prancha 	de 
projetoln 27) 

g: , 	j.p ,,,, 
-1111 `"' —' 

300.000.120 
/2011 

Si. 
Localizada 

Nits 
Lonnie:Ida 

NA» 
1.01:01111111111 

Sin 
1.11(1111 tadll. 

Aprovado 	em 
consulta 	presto 
Ols. 	19:32). 

ihrultifitci ova° 	
s,ectnel 

*CaUirr.0 de WM 
(Os. 	62:15) UM 
NSW( 	PCIO 
CB011/1, 

Não I ocatIzada 
. 

Puna 	de 
aprovação 	COI 
pis/ache 	de m(  
Prolc10(11. 33) 

Si
ivy 

•1 	1 	1 

13L000.396 
4002 

Não 
Lucid/ads. 

Nino 
Localizada 

Si, 
IAKIlliZáll • 

Nio 
Localized*. 

Aprovado 	cm 
consults 	prévia 
(fis.11039). 
Projeto 	de 
mod: irarão 

' 	• 	com 
acracimo de Area 
scm 	passar 	pelo 
CBNIDF 	(lb 
11.9.433)  

Não apccouão 

localizada 

Putter 	de 
cm 

mancha 	de 
projeto 
111.40/41) 

Nit. 
Loran/a/Ia. 
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Anuêncla 

CEB CAESII Processo if VIGILÂNCIA 
au 	NOVACAP CBMUV CINDACTA SANITARIA 

.CatrON IA 

132.000584 Não 
Localized& 

Não 
localized@ 

Nio 
Localizada 

Não 
Locellzads. 

Aprovado 	em 
consul% 	reels 
(ls.18/76). 
Aprovação 	sem 
aohicamo de isle 
sem 	passel 	pelo 
CRIB' 	(Bs 
111:130) 	e 	133 
corn 	sigas 	do 
CBMDF. 

Sim 
(11.t.1451413) 

Não aplidivel. Sim (1.144) 

300.000.438 
:2010 

NA* 
Localized& 

Não 
Locellzada 

Não 
LocalLeada 

Mo 
LocalUed& 

%into no Promo 
ArquiSetemico (fls. 
Sar/3 	ado de 2 

posterior I data de 
emissão do Alvari 
(IMO:2010). 

Nio 
localizada. 

Nee aphdoel. 
Não 

Locawsda 

Em anlise aos processos constantes da amostra verificou-se que os poucos 
documentos localizados, relativos A s consultas dirigidas pelos empreendedores ' s 
concession'rias de servi9os p'blicos, nem sempre contemplaram respostas relativas' 
viabilidade de atendimento do empreendimento, pelos sistemas j' implantados. 

Interpretando o art. 27 do Decreto n 19.91511998, conclui-se que incumbe 
Administra‘』o Regional avaliar a compatibilidade dos projetos apresentados em face das 
caractersticas da ocupa叫o e suas interferncias no meio em que se inserem 

Em resposta ' consulta formulada pela Equipe de Auditoria, a CEB 
Distribui9喜o S.A. informou n喜o emitir documento de anuencia para fins de expedi9o de 
Alvar de Construao, quando da implanta叫o de um novo empreendimento. Verificou-se em 
processos constantes da amostra que aquela concessionria somente realiza a aprova'o de 
projetos para fornecimento de energia eltrica e consequente aceite das instala"es 
executadas, em data posterior a apresenta9ao dos projetos de arquitetura' Administra9'o 
Regional pelo empreendedor. 

As informa うes iniciais prestadas pela CEB Distribui"o S.A. se resumema 
avaliafto de possIveis interferncias com suas redes em rela9百oA' rea do lote onde ser 
erguido o empreendimento. Tal anlise pode implicar conduta inadequada da Administra9o 
Regional ao licenciar um empreendimento cuja capacidade de atendimento pelo sistema 
eltrico n'o est' adequadamente dimensionada. 

No tocante a Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB 
verificou-se que alguns poucos processos da amostra continham apenas informa96es quanto a 
interferncias da rea consultada com redes daquela companhia ou quanto' individualiza o 
de hidrmetros, estando ausente manifestacao acerca da capacidade de atendimento. 

Em analise aos processos constantes da amostra verificou-se que os poucos 
documentos localizados, relativos its consultas dirigidas pelos empreendedores As 
concessionárias de serviços públicos, nem sempre contemplaram respostas relatives A 

viabilidade de atendimento do empreendimento, pelos sistemas já implantados. 

Interpretando o art. 27 do Dccreto 	19.915/199S, conclui-se que incumbe A 
Administração Regional avaliar a compatibilidade dos projetos apresentados em face das 
caracteristicas da ocupação e suas interferências no meio em que se inserem. 

Em resposta 	consulta fonnttlada pela Equipe de Auditoria, a CEB 
Distribuiglo S.A. informou nao emitir documento de anu8ncia para fins de expediçio de 
Alvari de Construção, quando da implantação de um novo empreendimento. Verificou-se em 
processos constantes da amostra que aquela concessionfiria somente realize a aprovação de 
projetos para fornecimento de energia eldtrica e consequente aceite das instalações 
executadas, em data posterior A apresentaçâo dos projetos de arquitetura it Administração 

Regional pclo empreendedor. 

As informações iniciais prestadas pela CEB Distribuição S.A. sc resumem 
avaliação de possiveis interferências com suas redes em relação Area do lote onde será 

erguido o empreendimento. Tal analise pode implicar conduta inadequada da Administração 
Regional ao licenciar um empreendimento cuja capacidade de atendimento pelo sistema 
elétrico não cstá adequadamente dimensionada. 

No tocante A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB 
verificou-se que alguns poucos processos da amostra continham apenas informações quanto a 

interferencias da Area consultada com redes daqucla companhia ou quanto A individualização 
de hidremetros, estando ausente manifestaçâo acerca da capacidade de atendimento. 
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Nos processos da amostra nao constavam documentos que comprovassem a 
avalia9ao, n'o s6 quanto a interferncias de redes como tambm ao dimensionamento dos 
sistemas de abastecimento de' gua e coleta de esgotos, a fim de que se pudesse garantir o 
fornecimento daqueles servi9os de forma perene e adequada ao empreendimento. 

J o Servi9o de Limpeza Urbana - SLU informou n'o ter recebido consultas de 
empreendedores acerca da possibilidade de atendimento pelos servi9os de coleta, transporte e 
destina9こo dos resduos s6lidos dos empreendimentos ora avaliados. A ausencia de 
manifesta''o pelo SLU quanto' viabilidade dc atendimento pelos servi'os de coleta, 
transporte, tratamento e destina o final do lixo pode resultar em externalidades negativas ao 
meio ambiente. 

Outro ponto importante trata da aus6ncia de manifestaao da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP nos processos analisados, quanto 
capacidade de suporte dos sistemas de drenagem urbana por ela implantados. Sabe-se que 
falhas na presta9'o dos servi9os de coleta de residuos e limpeza p'blica promovem o 
carreamento dos residuos para os sistemas de drenagem, promovendo obstru6es e 
alagamentos em' reas adjacentes. O acrscimo de 自  reas impermeabilizadas imposto pela 
constru9'o de novos empreendimentos deveria ser corretamente avaliado pela concession'ria 
respons'vel pela implantaf証o dos sistemas de drenagem, de modo a impor condicionantes 
para o seu licenciamento 

Cumpre ressaltar que o Alvar de Constru9ao n 94/2010, fi. 51 do Processo 
n。  300.000.438/2010, foi emitido em data anterior ' apresenta"o do resultado da consulta 
prvia ao CBMDF, relativa ' aprova"o dos projetos de preven9百o e combate a incendios, o 
que caracterizaria irregularidade na expedi9ao do documento de licenciamento da obra. 

Causa 

Ausencia de informa 百o e de avalia叫o crtica pela rea respons'vel pela 
aprova9ao de projetos da Administra'o Regional, das consultas encaminhadas pelos 
empreendedores, formuladas s concession'rias de servi9os p'blicos, acerca da viabilidade de 
atendimento, em face da potencial expanso demogrfica decorrente da constru9o de novos 
empreendimentos. 

Consequ'ncias 

・ sobrecarga nos sistemas e na presta9ao dos servi9os mantidos pelas 
concessionrias de servi9os p"blicos; e 

- expedi‘且o irregular de AlvarAs de Constru9五o e de Cartas de Habite-se, 
sujeitando-os ' anula9百o. 
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Recomendaf6es 

a) Exigir das concession'rias de servi9os pblicos manifesta9百o conclusiva 
acerca da viabilidade de atendimento pelos sistemas implantados ou em implanta9ao; e 

b) doravante, promover avalia o crtica das informa叩es, exigindo do 
empreendedor os esclarecimentos necessrios' avalia'o dos impactos decorrentes da 
implanta9o de novos empreendimentos; 

e) instaurar procedimento apuratrio visando a verificar a responsabilidade 
funcional pela emissao de alvar em desacordo com norma legal, nos termos da Lei 
Complementar n。 840, de 23/I VII e, caso configurado prejuizo ao errio, adotar provid己ncias 

junto a Subsecretaria dc Tomada de Contas Especial da STC para instaura'o de Tomada de 
Contas Especial, nos termos da Resolu9ao no 102/1998 - TCDF. 

2.1.3 - APROVACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA SEM A 
AVALIAいO DOS IMPACTOS NO TRANSITO E NA VIZINHANCA GERADOS 
PELA IMPLANTAいO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS 

Fato 

O Estudo de Imoaeto de Vizinhanca - Ely' um instrumento de planejamento e 
Ionl「OIe irbano. Que analisa os impactos de novos parcelamentos e empreendimentos na 
cid記e como niveis de ruido, sombreamento, ventila9百o, transito, uso ae equipamentos 
p'blicos,aumento da populaao entre outros. 

Em face do contido na Lei Federal n。  10.257/2001, que estabelece diretrizes 
gerais dapol'tica urbana, no Plano Diretor de Ordenamento Territorial ~ PDOT e mais 

irecisammte no an. 41 do Plano Diretor Local de Taguatinga tornar-se-ia necessria a controle icidade c<pblicos,gerais daprecisaniapresenta議IlIIlIII篇I篇叢II 
encerrem altera96es significativas na rea urbana a que se inserem. 

Com a publica 百o da Lei n 5.022 em 05/02/2013, compete ao empreendedor 
pblico ou privado a elabora9'o do EW quando necess自ria a aprova 喜o de projeto, emiss'o de 

autoriza 百o ou licen9a para implanta9言o, constru叫o, amplia9ao ou funcionamento de 
empreendimentos e atividades pblicos ou privados, em' rea urbana ou rural, que possam 
coIi)car em risco a qualidade de vida da popula9こo, a ordena9百o urbanIstica do solo e o meio 
ambiente, causar-lhes dano ou exercer impacto sobre eles. 

Na amostra analisada,a exce9'o da proposta de LW apresentado no Processo 
no 300.000.889/2007, n'o foram localizadas cita6es ou mesmo estudos que contemplassem 
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os impactos na vizinhan9a advindos da implanta 豆o dos novos empreendimentos na Regiao 
Administrativa de A guas Claras, muito embora tais empreendimentos contemplem atividades 
com grande aglomera o de pessoas, veiculos, inclusive ocupa9ao por Centro Comercial. 

Verificou-se, tamb'm, que nきo houve manifesta9ao prvia da Administra o 
Regional de A guas Claras quanto a necessidade ou oportunidade de encaminhamento dos 
processos a SEDHAB para avalia9喜o a titulo de Estudo de Impacto de Vizinhan9a. 

J自  o Estudo de Impacto no Trfego 6 regulado pela Instru9'o Normativa 
Conjunta n。  01, de 16/0912013 que disciplina, no mbito do Distrito Federal, a anlise de 
projetos para a emiss石o de parecer tcnico para anuencia aos projetos de obra inicial; de 
modifica9ao de projeto com acrscimo de' rea; de modifica9ao de projeto sem acrscimo de 
'rea ou com decrscimo de 自  rea e altera 喜o de atividade, classificado como Polo Atrativo de 
Trnsito. 

1-l自  previs百o para elabora 豆o de estudos referentes aos impactos de um novo 
Polo Gerador de Tr自fego no art. 93 da Lei n。  9.503/1997 - C6digo de Transito Brasileiro, art. 
48 do Decreto no 19.915/1998, art. 28 do Decreto n。 26.048/2005 e Decreto n。 33.740/2012. 

Preocupaao semelhante se d' corn rela弾o a avalia9ao dos impactos de 
trnsito e na circula9ao viria quando da implanta9o de novos empreendimentos. Tal 
avalia9且o deveria ser realizada de forma simultnea de modo a possibilitar ajustes nos 
projetos propostos e melhor avalia9ao das medidas mitigadoras propostas pelo empreendedor. 

Cumpre observar que, para os empreendimentos licenciados at6 31/10/2010, a 
edi9豆o da Portaria n。  57/2011 - SEDHAB teria convalidado os Alvar's de Constru9o 
emitidos sem a realiza 豆o de Estudo de Impacto o Trfego. Porm, a interpreta'o de tal 
dispositivo deve ser melhor avaliada, tendo em vista a nova interpreta9自o do Decreto n。  
33.259/2011 em face da AD! 3466-7, de 15/02/2012. 

RIT 

"(Alt.e一AOl 3466.7山】’・●1ユ川引．  
Decido n'.t3.259.de iiio:i●ii" 
"DIspenso. apre・enl・  Md. RlTpnr.H.b. ColetIvo <ISO unid. 
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Cumpre ressaltar tamb'm a ausencia de Termos de Compromisso firmados 
pelos empreendedores e seus respons五veis t6cnicos juntO' Secretaria de Estado de Obras, 
necess'rios 自  execu9'o de eventuais medidas mitigadoras constantes dos Relat6rios de 
Impacto de Trnsito - RhT, aprovados pelo DetranfDF. 

Causa 

Descumprimento da legisla9首o que obriga manifesta叫o do orgo de 
planejamento urbano acerca dos impactos decorrentes da implanta9ao de novos 
empreendimentos, baseados na altera 豆o de uso e acrscimo de potencial construtivo e dos 
6rg証os de trnsito acerca dos impactos trazidos pela constru叫o de novos empreendimentos. 

Consequencias 

・ Sobrecarga na infracstrutura urbana, com prejuizos ' qualidade de vida da 
popula弾o; e 

ー  expedi"o irregular dc Alvars de Constru9'o e de Canas de Habite-se e, 
portanto, passiveis de anula戸o. 

Recomenda,6es 

a) Instaurar procedimento apurat6rio a fim de identificar os possIveis 
respons貞veis pela nきo exigncia da apresenta9ao do EIV e do RU' quando da an'lise e 
aprova9ao de projetos pela Administra'o Regional de A guas Claras, na forma da LC 
n840/2011; 

b) identificar os empreendimentos recentemente licenciados que nao 
contemplaram a obrigatoriedade de elabora9o do RIT e DV, promovendo gestes junto aos 
empreendedores, DETRAN, DER e SEDHAB a fim de que se promova o saneamento dos 
autos, sob pena de anula'o do Alvar自  de Constru o ou da Carta de Habite-se; e 

e) abster-se de aprovar projetos de novos empreendimentos sem que haja a 
avalia9'o pr'via conclusiva pelos 6 rg喜os de trnsito, inclusive com a assinatura de Termo de 
Compromisso pelo empreendedor, acerca das medidas mitigadoras, junto A Secretaria de 
Estado de Obras. 

3 - PONTO CRiTICO DE CONTROLE - Existncia de controles na 
expedi戸o de Alvar's de Constru''o e Carta de Habite-se. 

3.1 ・  A Administra''o Regional realizou todos os procedimentos previstos 
nas normas relativas A obtenf'o de Alvar's de Construf'o (Pagamento de ODJR e 
ONALT, juntada de outros documentos e projetos complementares)? 
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3.1.1 ー  AUSNCIA DE MOTIVACAO ADEQUADA PARA 
APROVACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE NOVOS 
EMPREENDIMENTOS, NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

Fato 

Em anlise aos atos de concess貢o de Alvars de Constru"o, a Equipe de 
Auditoria verificou que a Unidade n百o anexou aos Processos de licenciamento de edifica6es. 
os respectivos formul'rios "Informa9es Bsicas para Aprova"o/Visto de Projeto", em 
desacordo com o art. 3. do Decreto n。  30.593/2009. 

Ao observar o formulrio de informac6es b'sicas para aprova9百o de projetos 
utilizado pela Administra叫o Regional de Aguas claras, verificamos que a aescri9ao 
constante do quadro de' reas era sucinto. Havia informa6es apenas quanto aos itens 
pavimento, reas totais e unidades imobili'rias. Os formulrios omitiam informa96es 
importantes s a96es de monitoramento e controle urbano, tais como demonstrativos de 
clculo e respectivos fundamentos legais, identifica o precisa dos servidores que atuaram 
como aprovadores, dentre outras, o que evidencia descumprimento dos artigos 2。  e 50 da Lei 
ri0 9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei n。 2.834/2001. 

Foi solicitado 自  Administra9ao Regional, Solicitaao de Auditoria n 17, que 
encaminhasse as mem6rias dc clculo de alguns dos processos auditados, a fim de que sc 
pudesse avaliar os critrios adotados na determina9'o das' reas computveis e no 
comput自veis, quantidade minima de vagas de estacionamentos, afastamentos mInimos,' rea 
permevel e altura m自xima da edifica9喜o. Entretanto, n証o obtivemos resposta quanto s 
demonstra6es solicitadas. 

Cumpre ressaltar que cabe ao respons'vel pela aprova 百o do projeto de 
arquitetura, a anexa9ao do formul'rio devidamcnte preenchido ao processo analisado. 

Causas 

・ Inobservancia da legisla9ao vigente. 

・ ina9ao administrativa de autoridade superior visando verificar a anexa o 
obrigat6ria do formul百rio "Informa96es B白sicas para Aprova9百o de Projeto". 

Consequencia 

Omiss'o de informa96es referentes 自  s caracteristicas de uso e ocupa9'o do solo 
do empreendimento, incidencia e c6mputo dc outorgas onerosas e fundamenta''o legal no 
contexto do processo de aprova'o dos processos amostrados. 
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Recomenda，西es Recomendações 

a) Instaurar procedimento apuratrio visando a verificar a responsabilidade 
funcional pela omissきo de informa96es obrigat6rias no contexto do preenchimento do 
formulrio "Informa96es B'sicas para Aprova戸o de Projeto", em desacordo com norma 
legal, no termos da Lei Complementar n。 840, de 23/12/2011; e 

b) observar a obrigatoriedade do preenchimento integral das informa96es 
previstas no formulrio "Informa96es B'sicas para Aprova"o/Visto de Projeto", garantindo 
que as decis6es sejam devidamente formalizadas e fundamentadas. 

3.1.2 - EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRU叫O SEM A 

COMPROVAいO DE PAGAMENTO INTEGRAL DE ODIR 

a) Instaurar procedimento apuratário visando a verificar a responsabilidade 
fimcional pela omissâo de informações obrigathrias no contexto do preenchimento do 
formulario "Inforrnações Bisicas para Aprovaçâo de Projeto", em desacordo com norma 
legal, no termos da Lei Complementar n° 840, de 23/12/2011; e 

b) observar a obrigatoriedade do preenchimento integral das informações 
previstas no formulario "Informações Bisicas para AprovaçaoNisto de Projeto", garantindo 
que as decisdes sejam devidamente formalizadas e fundamentadas. 

3.1.2 - EMISSA0 DE ALVARAS DE CONSTRUÇÃO SEM A 
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DE ODIR 

Fa加  Fato 

Em an'lise aos Processos de licenciamento de novos empreendimentos no 
ambito da RA XX, a Equipe de Auditoria verificou que a Unidade emitiu irregularmente os 
Alvars de Constru9百o consignados na tabela abaixo, nos processos examinados, mediante 
simples prova de pagamento de parcela(s) de preo pblico devido a titulo de Outorga 
Onerosa do Direito de Construir (0Dm), em desacordo, portanto, com o art. 5。  do Decreto n 
19.436/98, que regulamentou a Lei Distrital n。  1.170/96, e com a recomenda9ao constante do 
item 23 das conclus6es do Parecer Normativo no 0039/2008 - PROMAL/PGDF. 

Em anilise aos Processos de licenciamento de novos empreendimentos no 
âmbito da FtA XX, a Equipe de Auditoria verificou que a Unidade emitiu irregularmente os 
Alvaris de Construçâo consignados na tabela abaixo, nos processos examinados, mediante 
simples prova de pagamento de parcela(s) de preço público devido a titulo de Outorga 
Onerosa do Direito de Construir (ODIR), em desacordo, portanto, com o art.  5° do Decreto n° 
19.436/98, que regulamentou a Lei Distrital n° 1.170/96, e com a recomendação constante do 
item 23 das conclusões do Parecer Normativo n° 0039/2008 - PROMAINGDF. 

Processo re Alvará de Construção Valor integral - ODIR 
Parcela(s) ODIR 

PagIQIi 	 

I' Parcela paga as tie. 67168. em 
08.4)6:2007. NM lecalindo 

pagamento de demais parcelax. 
300.000.13612004 

n°23:2007, de 2110612007, fl. 
81. 13.003,43 m2. 

Cálculo A tl. 65, RS112.933,16, cm 
01/06:2007. Termo de 

Compromisso 0712007, ás fls. 
78:80, de 	2007. 22A96:  

300.000.686/2009 
n°81/2009, de 17/12(2009,0. 

40, Al 1.978,25 m2. 

Citiculo ãO. 21, RS191.756.49. 
Parcelamento A 0. 22. Termo de 

compromisso n°20/2009, dc 
1111212009, fls. 37/39. 

Pagamento parcela 1112 cm 
14/1212009, fl. 33. Nib0 

localizado pagamento de derr.ais 
parcelas. 

300.000.315:2008 
n°106/2008 do 14/11;2008 , 

A-22.678,93 m2, fl. 77. 

Cálculo A fl. 62, de 1441/2008, fl . 
62. M4.079,50 m2. Parcelamento 

em 12 vexes A fl. 63. Termo de 
Compromisso a°31/2008. de 

14111/2008, fls.74,7 

Pagamento da parcela 1/12 
1t83.863,92 I fa 64, em 

18/1112008. NM localizado 
pagamento de dentais parcelas. 

Recalculo e novo pagamento a fl 
466. RS58.993,59. 

300.000.682;2009 
n° 84:2009, de 29/1212009. fls. 

425/428. 

Cálculo tl fl. 80, de 01/12:2009 
RS292.277.78. Parcelamento em 

12x all. 81. Termo de 
Compromisso Is fls. 82/84. 

Hit divergAncia quanto A 
incidencia e quanto aos 'a1OrCS  
pagos, conforme Despacho da 
DIRON. constante das autos. 

300.000.127/2003 
n° 143f2005 de 29/12:2005 (fl. 
50) e n° 100/2010 (t1. Ill), 20 

pavirnentos. 

Cálculo da Odir (fl. 37) e 
parcelamento (0. 38). 

Comprovação apenas de algumas 
parcelas pages (fls. 39, 44, 45). 

Novo Cálculo de Odir (fl. 105)e 
pagamento (ns. 105 e 110). 

300.000.27712007 
n°44/2007 de 31108/2007 (fl. 

64). 
Cálculo da Odir (fl. 33). 

Parcelamento (ti. 34). 
Comprovação apenas de 

pagamento da 1° parcela (11. 63) e 
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['raceme n Abaci de Courtraçie Valor Integral - OD1R Parcels(s) ODIR 
Fliti(l) 

2' Nit:ea U12351 

300.000.553.2006 Re 127/2C06 dc 15/1212006 (11. 
42). 

Calculo da Odir (11. 281e 
patcclammto (0.29). 

Pagamcnto da 1' parcela ill. 38). 
P.Lgamento integral ern 2010(11. 
106) Novo calculi) da Odir If) 
109)e pareclarnemo (0. 108). 

sern comprovacSo de 
pagamentos. 

300.000.201/2007 
V 61/2007 de 27/D9/2007 (I. 

58) seen comproenio de 
pagamento de ODRA 

Calculo da Odir (fl. 45). 
Parcelamento (ll. 46). Temio /Iv 

compromise (fts. 55. 37) 

Comprovante dc pagamento (fls. 
SI a 101). fora do pram do 

alvani. Pagou apenas a l' Pamela 
no dia dc crnissio do Alvará e a 
ult mil parcela em julho dc 2008. 

132.001.482/1994 

V 22412009 de 30/07/2009 (fl. 
126), re 19/2010 de 04103/2010 

(11. 205). le 7612010 de 
3010'7/2010 (11. 210). 

Ponnulkio de aprovavao do 
projeto contra do ineidenc la dr 

OD1R (II. 191). 

Ila informavlo no Alvará de 
t. Immure/to dc incidência de 

OD1R. 

300.000.126:7010 
n• 45/2010 de 1410312010(11. 

55). 
Quadro de imas caleuladib pelt 

empress (Rs. 11 a I li 
N ao hi in fomuição (Nankai 

incidência dc 001R. 

A anlise do recolhimento integral da outorga devida, pr-condi9'o A 
expedi9ao de Alvar自  de Constru9ao, revelou ainda as seguintes irregularidades no contexto 
dos processos integrantes da amostra selecionada pela Equipe: 

A anilise do recolhimento integral da outorga devida, pre-condição 
expedição de Alvard de Construçao, revelou ainda as seguintes irregularidades no contexto 
dos processos integrantes da amostra selecionada pela Equipe: 

1. ausencia de notifica9ao format dos empreendedores inadimplentes com o 
pagamento integral da outorga, nos termos do art. 59 da Lei Federal n。  
9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital n。  2.834/2001, a qual deveria 
preceder a expedi"o dos alvars examinados no presente subitem, 
alertando-os, inclusive, para a possibilidade de inscri9ao do d'bito em 
Divida Ativa do Distrito Federal, em atendimento 自  recomendado comida 
no item 26 das conclus6es do Parecer Normativo ri0 0039/2008- 
?ROMAI/PQDF; 

1. ausência de notificaçâo formal dos empreendedores inadimplentes com o 
pagamento integral da outorga, nos tennos do art. 59 da Lei Federal n° 
9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital n° 2.834/2001, a qual deveria 
preceder a expediçâo dos alvaris examinados no presente subitem, 
alertando-os, inclusive, para a possibilidade de inscriçâo do debito em 
Divida Ativa do Distrito Federal, em atendimento recomendaçâo contida 
no item 26 das conclusões do Parecer Normativo n" 0039/2008- 
PROMAPPGDF; 

2. ina9乞o administrativa de autoridade superior (controle da legalidade de ato 
administrativo), visando a anula きo dos Alvars de Construao emitidos em 
desacordo com a legisla9ao de regencia j' referida, a teor de mandamento 
expresso no art. 53 da Lei Federal n。  9.784/1999 (Lei do Processo 
Administrativo); e 

2. inação administrativa de autoridade superior (controle da legalidade de ato 
administrativo), visando anulação dos Alvaris de Construção emitidos cm 
desacordo com a legislação de regincia referida, a tcor de mandamento 
expresso no art. 53 da Lei Federal n° 9.784/1999 (Lei do Processo 
Adrninistrativo); e 

3. ina9百o administrativa (controle hier'rquico) de autoridade superior visando 
' apura9ao de responsabilidade funcional na emissao de alvars em 
desacordo com norma legal, no termos da Lei Complementar n。  840, de 
23/12/2011. 

3. inação administrativa (controle hierirquico) de autoridade superior visando 
apuração de responsabilidade funcional na emissão de alvanis cm 

desacordo com norms legal, no termos da Lei Complementar n° 840, de 
23/12/2011. 

Causa Causa 

Ina9きo administrativa de autoridade superior visando verificar a comprova o 
do pagamento integral de pre9o pblico por outorga - ODIR. 

Inação administrativa de autoridade superior visando verificar a comprovação 
do pagamento integral de preço público por outorga - OD1R. 
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Consequ奄ncia 

Autoriza9きo de execu9喜o de obra em descordo com norma legal de pagamento 
de outorga devida, situa9ao a caracterizar a assim'trica distribui9百o de beneficios e 6 nus entre 

o poder p自blico e empreendedores no contexto dos processos amostrados. 

Recomenda,6es 

a) Instaurar procedimento apurat6rio visando a verificar a responsabilidade 

funcional pela emiss言o de Alvar自s de Constru弾o em desacordo com norma legal, no termos 

da Lei Complementar n。 840, de 23/12/2011; 

b) observar as recomenda6es constantes do Parecer n。  0039/2008 - 

PROMAIIPGDF na hip6tese de demanda judicial contra ato de exigncia de pagamento de 

ODJR; 

c) proceder a cobran9a do pagamento do pre9o piiblico devido. 

3.1.3 - EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO SEM A 
COMPROVACAO DE VALOR DO IPTU NO CALCULO DE ODIR - PROCESSO 
No 300.000.438/2010 

Fato 

Em an'lise ao Processo n 300.000.438/20 10, a Equipe de Auditoria verificou 
que a Unidade realizou o c』lculo de ODIR e, consequentemente, emitiu o Alvar de 
Constru o sem a comprova'o do valor do IPTIJ, que deveria ter sido fornecida por meio de 
documento emitido pela 5FF, em desacordo com o§ 50 do art. 6。  do Decreto no 19.436/1998, 
que regulamentou a Lei Distrital n1.170/96. 

Cumpre ressaltar ainda que o valor considerado para o c貞lculo pela RA XX 
difere consideravelmente do valor estabelecido quando da realiza 喜o do edital de licita o 
para a venda do terreno pela TERRACAP (Item 3 do Edital de Licita9o de Im6veis n 
07/2010, de 29/07/2010 - valor minimo = RSI2.342.000,00). Tal situa9昏o pode ensejar dano 
ao erano. 

A anlise do recolhimento da outorga devida, pr-condi戸o え  expedi9乞o de 

Alvar自  de Constru9百o, revelou ainda as seguintes irregularidades no contexto do processo: 

1. ina9吾o administrativa de autoridade superior (controle da legalidade de ato 
administrativo), visando' anula9まo do Alvar de Constru 喜o emitido em 

desacordo com a legisla9豆o de regncia ja referida, a teor de mandamento 
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expresso no art. 53 da Lei Federal n 9.784/1999 (Lei do Processo 
Administrativo); e 

2. ina"o administrativa (controle hierrquico) de autoridade superior visando 
' apura戸o de responsabilidade funcional na emiss百o de alvar em 
desacordo com norma legal, no termos da Lei Complementar n。  840, de 
23/12/2011. 

Causa 

Ina9'o administrativa de autoridade superior visando verificar a comprova9o 
dos requisitos previstos para o clculo e posterior pagamento de pre9o p'blico por outorga ー  
ODW. 

Consequ'ncia 

Autoriza9きo de execu9o de obra em deseordo com norma legal de clculo e 
pagamento de outorga devida, situalo a caracterizar a assim'trica distribui''o de beneficios 
e 6 nus entre o poder p'blico e empreendedores no contexto do processo analisado. 

Recomendafo 

Instaurar procedimento apurat6rio visando a verificar a responsabilidade 
funcional pela emiss甘o de Alvar de Constru9まo cm desacordo com norma legal, no termos da 
Lei Complementar n 840, de 23/12/2011. 

3.1.4 - NAO RECOLHIMENTO DAS TAXAS P6BLICAS DE 
OUTORGAS ONEROSAS (ODW E ONALT). CIRCUNST入NCIAS INDICATIVAS 
DE PREJUIZO CAUSADO AO ERAIUO DO DF. PROPOSTA DE INSTAURAひO 
DETCE 

Fato 

O Processo n. 052.000.306/2008 encontra-se na Subsecretaria de Tomada de 
Contas Especial da Secretaria de Estado dc Transparncia e Controle do Distrito Federal, 
visando ' instaura o de Tomada de Contas Especial com o intuito de apurar a 
responsabilidade civil pelo prejuizo causado ao Errio do Distrito Federal em virtude da falta 
de cobran9a de outorgas onerosas ODIR e ONALT relativas a aprova6es de projetos de 
edifica96es nas Quadras 106 e 301 da Administra 豆o de Aguas Claras. 

Conforme Nota Tcnica n。  254/2013・GEINP/DIREC/SUTCE/STC, de 
04/11/2013, as ilicitudes descritas no Processo compuseram o Relat6rio de Verifica9百o n。  
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0 1/2007 da Diretoria de Auditoria Operacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio ambiente do Distrito Federal. destinado a verificar as edificae6es aorovadas e 
iicenciaoas em I US lotes das Quadras 106 e 301 da Regio Administrativa de Aguas Claras. 

Em raz'o das irregularidades apresentadas no aludido Relat6rio de Verifica9まo, 
foi editado o Decreto n。  28.491/2007, determinando a constitui9甘o de Processo 
Administrativo Disciplinar no mbito da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, 
para apurar a autoria pela aprova 豆o e licenciamento de proietos e obras na Regio 
samlnistrativa cie A8U8S Claras, ate 3 111212006, em desconformidade com a legisla9o 
vigente, inclusive aqueles que j' possuiam Alvar de Constru弾o e Carta de Habite-se. 

Embora o Decreto Distrital n。  28.491/2007, tenha estabelecido que a Comissao 
Disciplinar estendesse a sua atua"o aos projetos e obras ocorridas  at  31112ノ2006, somente 
29 processos de edifica9るes dos 55 constantes no Relat6rio de Verifica 百o n。  01/2007- 
SEDLJMA e Memorando n。  589.000.04312007-SEDIJMA, foram analisados. 

Em sintese, as apura96es administrativas concluiram que houve v'rias 
irregularidades t'cnicas relativas' expedi叫o dos Alvars de Constru'o, Canas de Habite-se, 
chccando・se especificamente itens pertinentes aos coeficientes de aproveitamento, altura e 
afastamento das edifica'6es, finalidade e n"meros de domicilio, taxa de permeabilidade, 
regularidade das documenta'6es, remembramento de lotes, uso e ocupa"o do solo urbano, e 
cohrana dc Outorgas Onerosas (ODIR e ONALT), ocorrendo prejuizo ao errio de RS 
7.535.354,84 (sete milh6es, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro 
reais e oitenta e quatro centavos). 

Das Ouadras mencionadas, foi analisada, por amostragem, a documenta9ao dos 
103 lotes. dos auais II nertencentes ' Quadra 106 e os demais 92 lotes a Quadra JUt. vo total 
de 55 emureendimentos. foram identificados em 29 deles a ausencia de pagamento das taxas 
pblicas de Outorgas Onerosas de Direito de Construir e de Altera9ao d e Uso a OS lotes. 

Instada se Dronunciar. a Procuradoria-Geral do Distrito Federal exarou o 
Parecer n 472/2010-PROPESIPGDF, manifestando-se pela abertura ae vrocesso 
Administrativo Disciplinar com o consequente indiciamento dos acusados, assegurando ampla 
defesa e contradit6rio. 

Por seu turno, a Comiss百o de Procedimento Disciplinar designada por meio da 
Portaria n。 41, de 08/08/20 12, apresentou Relat6rio concluindo que o Processo Administrativo 
Disciplinar foi instaurado quando j自  operado o prazo prescricional, no cabendo mais 
qualquer a叫o punitiva aos envolvidos na esfera administrativa. Por fim, recomendou remessa 
dos autos a esta Subsecretaria de Tomada de Contas Especial para processamento de ICE e 
remessa de cpia do Relat6rio do PAD ao Ministerio P丘blico do Distrito Federal para anlise 
quanto' ocorrncia de crime de Improbidade Administrativa. 
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Posto isto, depreendeu-se que em face na ausencia da cobran9a dessas duas 
outorgas, ONALT e ODIR, seja por mera inobservncia administrativa ou por a9ao dolosa dos 
administradores p'blicos, deu-se aval para a perpetua9喜o das ilicitudes constatadas, 
configurando-se, assim, danos ao errio distrital que passam a ser o objeto de Tomada de 
Contas Especial. 

Da atividade regulamentar de instru9ao prvia verificou-se que o valor 
estimado do prejuIzo causado ao errio montava R$ 7.877.626,20 sem atualiza9ao, levando-se 
em conta somat6rio dos prejuizos identificados em cada um dos 29 processos de edifica9es 
que compem o objeto do Processo n052.000.306/2008. 

Pelo exposto, concluiu-se pelo cabimento dc instaura9ao de Tomada de Contas 
Especial, sem envolvimento de dirigente do 6 rg百o/entidade na consecu"o do preju'zo 
causado ao Errio do DF, devendo esta ocorrer no' mbito da Subsecretaria de Tomada de 
Contas Especial, com amparo na Lei Distrital n。  3.732, alterada pela Lei Distrital n 3.862, 
ambas dc 2006, c/c o Decreto n。 30.200/2009 e Instru‘喜o Normativa n。 05/20 12-SIC, por ato 
exarado pela autoridade competente pan esse fim. 

Quase a totalidade dos processos objeto do PAD anteriormente descrito, foram 
tamb'm objeto da Decis且o n。  2.392/2014 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, constante 
do Processo no35868/2011: 

EMENTA: Representa9ao a 23/2011 - CF, do Minist'rio P"blico junto 
Corte, noticiando possiveis irregularidades na AdministraCao Regional de 
Aguas しtaras~KA 入入， como'aprovaao oc projetos contrarios as 
normas de uso e ocupa悼o do solo, a ralta de cobran'a da Outorga 
Ontrosa de Direito de Construir - ODIR e da Outorga Onerosa de 
Altera''o de Uso - ONAL1' e o desvirtuamento do projeto original da 
Regio Administrativa. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - tomar 

~, 

9且  o n。  23/2011 CF, da Procuradora 
dos Oficios nos 045/2012 - CF (fis. 

258/259), 050/2012 ・  CF (1. 280), 071/2012 - CF (fi. 329) e 073/2012 - CF 
(ti. 341) do MPjTCDF e 751/2012・GAB/RA XX (Il. 37!), 995/2012- 
GAB/RA XX, 
1048/2012-GAB/RA XX (fi. 412) e 1089/2012/GAB/RA XX (11. 438) da 
Administra9'o Regional de Aguas Claras, bem como dos resultados da 
inspc9ao e da documenta9且o acostada aos autos; II . considerar a 
Rcprcscnta9fto n。  23/2011 - CF procedente no tocante apenas s 
irregularidadcs na emiss自o das licencas urbanisticas e' falta de cobranea das 
outorgas onerosas; iii - aeterminar a soministra9ao Keglonal ae Aguas 
Claras que, no prazo dc 90 (noventa) dias, adote as medidas necess'rias 
para a cobrana: (a) das Outorgas Onerosas do l)ireito de Construir 
relativas aos seguintes processos administrativos: 132.002.27212003, 
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300.000.021/2003, 300.000.132/2003. 300.000.108/2004, 300.000・ 241/2004・  
300.000.272/2004, 300.000.402/2006; (b) das Outorgas Onerosas de 
Alteraflo de U，・『elativ鵬・・‘seguintes processos admlnistr匹iやS 
300.000.0l5/2004,300.000.367/2006,300.000.24l/2004, 300・000.755/2005, 
300.000.628/2004,300.000.344/2005,300.000.063t2003, 300.000・098/2003, 
300.000.132/2003, 300.000.108/2004, 300.000.089/2006, 300.000・043/2003, 
300.000.021/2003, 300.000.272/2004, 132.000.769/2003, 132・002・434/2002, 
300.000.157/2005, 300.002.272/2003, 300.000.310/2005, 300・000・ 275/2004, 
300.000.016/2004, 132.003.516/2001, 300.000.328/2005. 132・ 000・ 815/2002. 
300.001.350/2002, 300.000.497/2006; (e) das parcelas em atraso dos 
termos de compromisso de pagamento das Outorgas Onerosas do 
Direito de Construir relativos aos seguintes processos administrativos 
300.000.626/2004, 132.003.456/2002, 300.000.227/2006, 132.002・ 270/2003, 
132.001.309/1995, 300.000.355/2006, 300.000.063/2003, 300.000・544/2006, 
300.000.465/2004, 300.000.464/2004, 300.000.177/2004, 300,000・684/2006, 
300.000.633/2006, 300.000.497/2006, 300.000.630/2006, 300.000.465/2004, 
300.000.136/2004. 300.000.025/2007, 132.000.024/2003, 300.000.103/2003, 
132.003.328/2002. 132.000.314/1994, 300.000.039/2006, 300.000.602/2007, 
300.000.I00/2008, 300.000.043/2003, 300.000.063/2003, 300.000.015/2004, 
300.000.097/2005, 300.000.755/2005, 300.000.829/2005, 300.000.367/2006, 
300.000.361/2006, 132.001.355/1996, 300.000.836/2005, 132.000.370/2003. 
300.000.368/2006, 300.000.199/2005; 	IV 	・ 	determinar, 	ainda, 	' 
Administra9'o Regional dc A guas Claras que, ao t'nnino do prazo fixado no 
item Ill, informe a esta Corte as providencias adotadas, bem como os 
resultados alcan9ados, referentes s cobranas ali referidas; (grifos nossos) 
(,J 

Causas 

So causas prov'veis: 

- deficiente qualifica9ao dos servidores respons自veis pela an'lise (omisso 

culposa); e 

・ omissao de servidores, por razes e motiva96es nきo identificadas pela Equipe. 

Consequencia 

PrejuIzo ao errio em face de falhas na avalia9百o e cobran9a das outorgas 
onerosas, ONALT e ODIR. 

Recomenda'6es 

a) Identificar os empreendimentos sujeitos a incid己ncia de ODIR e ONALT em 

sua' rea de jurisdi9五o, que porventura tenham sido licenciados e cujos pagamentos n'o 
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tenham sido quitados, promovendo a competente cobran9a, nos termos da legisla 豆o em 
vigor, do Parecer da PGDF no 0039/2008 e da Decisao n2.392/2014 ・  TCDF; 
tenham sido quitados, promovendo a competente cobrança, nos termos da legislação em 
vigor, do Parecer da PGDF n° 0039/2008 e da Decisão n° 2.392/2014 - TCDF; 

b) doravante, promover consulta a SEDHAB e' TERRACAP, considerando 
previso contida no art. 123 da Lei Complementar n 90/1998, acerca da incidencia e do 
c'lculo da ONALT para os empreendimentos submetidos a anlise e aprova9ao em sua rea 
de competncia; 

b) doravante, promover consulta SEDHAB e TERRACAP, considerando 
previsão contida no art. 123 da Lei Complementar n° 90/1998, acerca da incidência e do 
cálculo da ONALT para os empreendimentos submetidos A análise c aprovação em sua &ea 
de competância; 

c) com fiilcro nos artigos 2。  e 50 da Lei n。  9.784/1999, recepcionada no 
Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, apresentar nos Informativos de Aprova o de 
Projetos descri9百o pormenorizada dos clculos e considera96es realizadas para eventual 
ODIR, bem como a respectiva fundamenta9'o legal de modo a possibilitar a conferncia da 
consistencia dos valores de 6 nus acrescido por aumento de potencial construtivo; 

c) com fulcro nos artigos 2° e 50 da Lei n° 9.784/1999, recepcionada no 
Distrito Federal pela Lei n° 2.834/2001, apresentar nos Informativos de Aprovação de 
Projetos descriçao pormenorizada dos cálculos e considerações realizadas para eventual 
ODIR, bem como a respectiva fundamentaçáo legal de modo a possibilitar a conferência da 
consistencia dos valores de tinus acrescido por aumento de potencial construtivo; 

d) acompanhar as provid'ncias adotadas pela Subsecretaria de Tomada de 
Contas Especial da STC na instaura9ao de Tomada de Contas Especial, nos termos da 
Resolu9'o n。  10211998一  TCDF; e 

d) acompanhar as providências adotadas pela Subsecretaria de Tomada de 
Contas Especial da STC na instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da 
Resolução n° 102/1998 - TCDF; e 

e) cumprir os termos da Decisao n。  2.392/2014 - TCDF. 

3.1.5 - AUS NCIA DE PROJETOS COMPLEMENTARES NO 
LICENCIAMENTO DE OBRAS 

Fato 

e) cumprir os termos da Decisão n° 2.392/2014 - TCDF. 

3.1.5 - AUSÊNCIA DE PROJETOS COMPLEMENTARES NO 
LICENCIAMENTO DE OBRAS 

Fato 

Ainda em anlise aos rcquisitos legais de concess喜o dc Alvars de Constru o 
no a mbito da Administra 各o Regional de Aguas Claras, constatamos que os processos abaixo 
amostrados n'o continham projetos complementares relacionados aos empreendimentos 
examinados, em desacordo com as disposi96es contidas no§ 2。  do art. 34, do Decreto n 
19.915/1998 e altera96es (C6digo de Edifica‘るes), conforme demonstrado na tabela a seguir: 

Ainda em análise aos requisitos legais de concessão de Alvaris de Construção 
no Ambit° da Administração Regional de Aguas Claras, constatamos que os processos abaixo 
amostrados não continham projetos complementares relacionados aos empreendimentos 
examinados, em desacordo com as disposições contidas no § 2° do art. 34, do Dccreto n° 
19.915/1998 e alterações (Codigo de Edificações), conforme demonstrado na tabela a seguir: 

Process* n" Projetos 
Fundacao Estrutural 211dro•sanItiirlo Incêndio Elétrico Telefônico 

300.000.665E2008 
Sim, ti. 14%. 
ulll 2:200X. 

Nan 
Localizado. 

SIM, its 	:521:66. Sint, fn. 181/183. 
Sim. tit 149:151, 
1701/10. 

5.11, ni. 149.151. 
I 701180. 

300.0110,6862009 Não Lucalizado. 
Não 
Localizado. 

Não I ocalizado. Não Localizado. Não Localizado. Nits Localizado. 

300.000.241,2011 
Sim, II. 56,de 
01/092011, 

Não 
Localizado. 

Nan LocatIzado. 'Ao Localizado. Não Localizado. Não Localizado. 

300.000.3602010 Sim (1147) Nau 
Localizado. 

Nan localizado. Não Localizado. Não Localizado. NA* Localizado. 

300.000.2872011 Sim (11. 67) 

Nip Localizado 
(até a presente 
data - 
06.052014)  

Não Localizado 

Não Localizado 
(ale a prcunte data 
• 06.0S:2014) 

Sim (11..227 a 241 
c 313 a 325) 

Não Localizado 
(ate a presente data 
- 060520)4) 

Sim (173 a219) 

Não localizado 
(até a presente data 
- 06/032014) 

Sin ](lis, ] 	s. 161 a 163) 

NM Localizado 
(até a presente 
data. 06.052014) 

Sim (lis. 164. 
170) 

300.000.4222010 Sim (ft. SO) 
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P• rocesso n 
Pests etas   

Fundação  

Não Localizada. 

Estrutural 

Sim ((Is 141 a 
203) 

lildro-saniiirio 

Sim (11s 122136) 

Inceedlo 
Sim (fls. 204 a 206) 
aprovados pelo 
CBMDF para fins 
de habile-sc. 

El6trieo 

Sim (fls.1091121) 

Telefônico 

Sim (Us 1371140) 
3(0.000.201:2007 

300.000.85322006 Sim (11. 33) 
Mio 
Localirada. 

Sim (11s. 68179) 
Sim (fls.58/67) a 
(fls. 80192) 

Sire Os. 95/03) Sim (fls. 93:94) 

300.000.12712003 Sim (fl.33) 
Não 
Localizada. 

Pilo Localizada. Não Localizada. Não Localizada. Não localizada. 

300.000.041'2007 Sim (0.97/98) 
Nit 
Localltada. 

Sim (tls 1711182) 
(fls. 240:258) (Us 
283:293) 

Sim (fl.185:212)e 
(fls 2581262) (fls 
2671269) (fls. 
273/280) (fls. 
2961313) 

Sim (f1.132153) 
((ls. 2171237) (fls. 
316:336) 

Sim('15.2151216) 
(fls.263/264) 
(fls.270:272) 

300.000.120/2011 Não Localizada. 
Nita 
Localizada. 

Não Localizada. Não Localizada. Não Localizada. Não Localizada. 

300.000.433/011 Não Localitada. 
Sun (fls. 197. 
214) 

Sim (fls. 86. 109) Sim (fls. 162 a 196) Sim Os. 110 a 137) 
Sim (fls. 1408 
152) 

A Equipe de Auditoria ressalta ainda que a Unidade n'o documentou nos autos 
analisados a data de recebimento de eventuais projetos complementares, de modo a permitir a 
verifica9'o do cumprimento do prazo de apresenta きo previsto no§ 2。  do art. 34, do Decreto 
no I 9.915/1998 (6o dias, a partir da aprova9ao do projeto de arquitetura), bem como da 
hiptese de aplicaao de eventuais san96es administrativas, nos termos do Decreto if 

25.856/2008. 

A Equipe de Auditoria ressalta ainda que a Unidade não documentou nos autos 
analisados a data de recebimento de eventuais projetos complementares, de modo a permitir a 
verificação do cumprimento do prazo de apresentação previsto no § 2° do art. 34, do Decreto 
n° 19.915/1998 (60 dias, a partir da aprovação do projeto de arquitetura), bem como da 
hipótese de aplicação dc eventuais sanções administrativas, nos termos do Decreto n° 
25.856/2008. 

Causa Causa 

Manuten9ao da concesso de . Alva費 α)ncedidos sem ．鷲豊
jun

nez鷲き  
projetos complementares previstos em norma legal tiecrezos n- IY.Y 1)/1 YY' C hコ・o)OFhUUfl)・  

Manutençâo da concessão de Alvaris concedidos sem a devida juntada de 
projetos complementares previstos em norma legal (Decretos n° 19.915/1998 e 25.856/2008). 

Consequそncia 

Licenciamento irregular de obra. 

Recomenda,るes 

Con seq uência 

Licenciamento irregular de obra. 

Recomendações 

a) Observar estritamente a juntada de projetos complementares no prazo 

previsto na tegisla9きo de regncia j' referida no presente subitem; e 

b) proceder ao levantamento de casos assemelhados e, quando for o caso, 

proceder ' devida anula戸o do ato de concess'o do Alvar de Constru'o nas hip6teses 

previstas no Decreto n。  25.856/2008, garantido o direito ao contradit6rio e A ampla defesa, 

nos termos dos art. 2。, art. 27 e art. 50, III da Lei n。  9.784/1999, recepcionada tio Distrito 

Federal pela Lei n。  2.834/2001. 

a) Observar estritamente a juntada de projetos complementares no prazo 
previsto na legislação de regência ja referida no presente subitem; e 

b) proceder ao levantamento de casos assemelhados c, quando for o caso, 
proceder devida anulação do ato de concessao do Alvari de Construglo nas hipóteses 
previstas no Decreto n° 25.856/2008, garantido o direito ao contraditório e it ampla defesa, 

nos termos dos art. 2°, art. 27 e art. 50, M da Lei n° 9.784/1999, recepcionada no Distrito 

Federal pela Lei n° 2.834/2001. 
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3.1.6 - AUSNCIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE DE 
PROFISSIONAL (ART) EM PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA ・  
LEI FEDERAL N. 6.496/1977 

3.1.6 - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE 
PROFISSIONAL (ART) EM PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA - 
LEI FEDERAL N° 6.496/1977 

Fato Fate 

Relativamente a verifica9きo de responsabilidade t'cnica no ' mbito dos 
empreendimentos examinados durante os trabalhos de campo, a Equipe de Auditoria 
constatou que a Unidade n'o evidenciou nos autos dos processos relacionados na tabela 
abaixo, a anota9'o de responsabilidade tcnica do profissional (ART) conexa ' realiza9ao de 
atividades ou elabora"o de projetos complementares de engenharia, nos termos do art. J0 da 
Lei Federal n 6.496/77 e incisos VI e VII. do art. 34, Se'o Ill ・  Do Licenciamento, do 
Decreto n。  19.915198 e altera9es: 

Relativamente 	verificação de responsabilidade tecnica no 'ambit° dos 
empreendimentos examinados durante os trabalhos de campo, a Equipe de Auditoria 
constatou que a Unidade não evidenciou nos autos dos processos relacionados na tabela 
abaixo, a anotaçâo de responsabilidade ticnica do profissional (ART) conexa realizaçâo de 
atividades ou elaboraçáo de projetos complementares de engenharia, nos termos do art. I° da 
Lei Federal n° 6.496/77 e incisos VI e VII, do art. 34, Sevio Ill - Do Licenciamento, do 
Decreto n° 19.915/98 e alterações: 

Proems° n" 
ART 

Arquitetura Ezecurlio Fundado Estruturel lildro- minitirio Mandl° Elétrico TelefOnico 

300.000.136/2004 

%mi.': 	1)4. 
de 
13104/2004 
Altompão cm 
09102/2007, 
II. 24. Sim, ti. 
90 cm 
16106'2008. 

Sim, lis. 
69/2, de 
05103/2007. 

Sim. fl. 73. 
de 
08.40212037. 

Não 
Localizado. 

Sim, fl. 76. 
de 
0810112007. 

Sim, 11. 76, 
ad 
011/01/2007. 

Sim, fl. 74, 
de 
06/0312007. 

Sim, fl. 74, 
de 
06103/007. 

300.000.66512008 

Sim, fl. 08, 
de 
14111:2007. 
Sim, it II. 45. 

Situ, 11.67, de 
091071008. 
Sim, fit 
144145. 

Mo 
lecelizada. 

Sim_ fl. 146. 
2410812009. 

Sim, fl. 143, 
dc 
24012009. 

Sim, fl. 143, 
de 
24.0&'2009. 

Sim, ti. 
147, de 
21'081009. 

Sim, fl. 143, 
de 
21081009. 

300.000.686/2009 

Sim, (Is. 04, 
de 
20/11r2009 e 
31.de M 
20/1172009, 
fl. 35.de 
16:1212009 
11. 65. de 
1511212011. 

ies 
Loc a bade. 

Sim, fl. 30, 
de 
0412:2009. 

Sim, Its. 
28:29. de 
30/1112009. 

Sim. fl. 27. 
dc 
031212009. 

Sun. fl 26. 
de 
03'12/2009c 
11. 36, de 
17;12/2009. 

Sim, fl. 26, 
de 
0311212009. 

Sim, fl. 26, 
de 
0311212009. 

300.000.126/010 Sim (fl. 10) Mo 
Locidisads. Sim ("' 50) Sim (a 45) 

Mu 
Localizada. Sim (fi' ") Sim (11. 5!) Mo 

Letafizada. 

300.000.68712006 Son (1.04) Sim (19, 30) Sim (fl. 27) Sim (11. 29) Shiite. 29) Sim (fl. 28) 
Não 
Locallrada. 

132.001.48211994 Sim (11. 202) Sim (fl. 202) 
Sim (fl. 
202) 

Niu 
LocalIrsda, Sim 01. 202) Sint (fl. 202) Sim (fl. 

202) 
Sim (ti. 202) 

300.0041.026:2003 Sim (fl,41) Sim (0.75;77) Sim (178) im (St.. 9/80) Sim (f1.83) NI° linda. Sim ("' ") LNacitlizada. 

300.000.553:2006 
No 
Localizada. Sim (fl. 35) Sim (11.34) Sim (11. 34) Sim (11. 34) Sim (11. 34) Sim (II. 34) Sim (fl. 34) 

300.000.1481004 Sim (11.66) Sim (11.65) Sim (fl. 67) Sim (fl. 67) Sim (fl. 70) Sim (11.68) Nlo 
Lacalizads. 

300.000.679,2006 Sim ((102) NI* 
lecidtrada. Sim (11. 29) Sign (I1 28) Sim (fl.02) Sim (11.02) Sim 01.02) Sim (fl.02) 

300.000.048,2007 Sim (474) Sim (1. 7$) Sim (fL73) Mo 
Localizada. Sim (fl. 70) Sim (fl. 

70(71) Sim O. 71) Sim (fl. 71) 
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Pn）ぐ，,,.．' 
ART 

A『q山ttiv「・  Etecu'o lunda'io 
L・lm“「・り IIIdro-,anitflo 

Indodio Elibico hkfoico 

300.伽J9’・コり0' Sim （札叫）  、ho 
I.ocsli,,d.. Sim (ti. 35) Sim (ti 3') Sin.ln35) Sim (0. 35) Sim (n35) Sim (ti. 35) 

］叩伽.120f201 I Sim (B. li) Xio 
tocsuL,.d.. 

Sim (0.37) SimI九38) Sim (0.40) Sim (0.39) Sim (0.39) Sim (0.39) 

Observamos ainda, que em odos os processos analisados n百o localizamos 
ARTs relativas a projetos elaborados para emisso do Relatrio de Impacto de Trnsito, 
mesmo porque em quase a totalidade da amostra verificada n首o houve a elabora9きo ou 
encaminhamento deste estudo ao Detran/DF dou DERJDF, conforme ser apresentado em 
ponto especifico. 

Causa 

Ina 百o administrativa visando a comprova9'o dc existencia de respons'vel 
tcnico na execu9ao de obra ou elabora9きo de projeto. 

Consequencia 

Impossibilidade de identifica9言o fonnal de respons'vel t'cnico, obstando, 
inclusive, sua responsabiliza9百o nas hip6teses previstas em Lei. 

Recomenda9o 

Observar o art. 10 da Lei Federal n。  6.496/1977, que preve necessidade da 

existncia de respons自vel t'cnico de execu9百o de obra ou elabora9ao de projeto. 

3.2 - A Administrac'o Re2ionaI realizou todos os procedimentos previstos 
nas normas relativas ' obten‘豆o de Carta de Habite-se (Aceite de concessloflarlas e 
demais 6 re豆os. cumprimento de demais condicionantes quando da aprovaao aos 
projetos - TC (RIT, Ely), acompanhamento das obras e vistoria na wr.r n,: 

3.2.1 - INOBSERVANCIA DAS NORMAS VIARIAS E URBANiST1CAS 
NA CERTIFICACAO DE CONCLUSAO DE OBRAS (CARTAS DE HABITE-SE) 

Fato 

Ao observar o quadro disposto abaixo, verificamos que as Canas de Habite-se,- . 	- 	. 	.. 	- . t ntfl/ 

constantes da amostra auditada, foram emitidas irregularmente, visto一  que praticamente i VU70 
dos processos analisados, com exce"o do Processo if. 300.UUtJ・讐9/2UVI己ao tiveram o- . 	- 	. 	. 	. 	 fl't 
Relat6rio de Impacto no Trfego localizado, em desacorno com o Liecreto ir 4O・ U''OILUUJ c 
Decreto n33.259/2011. 

ConuoIadoia4IetiI - CONT 
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Process.) n° Cana de Ilabite-te R1T 

300.000.126;2010 n" 36v2013 de 26/062013. Não Localizado 

132.001.482/1994 n°53/2012 de cm/10/2012. (11315) Não Localizado 

132.003.589/1998 n°32/2013,22/0512013. ( f1.310) Não Localizado 

300.000.201,2007 n°08:2010 (fl. 224)de 23.9212010. Não Localizado 

300.000.02612003 n°05/2014 (fi. 631) Não Localizado 

300.000.553/2006 n°49/2010 de 15/07/2010(0. 107) Não Localizado 

300.000.14812004 n°03/2010 de 08101/2010 (11. 297) Não Localizado 

300.000.67912006 n°51/2010 de 27/07/2010 (fl. 124) Não Localizado 

300.000.2772007 if 53/2011 de 30/09/2011 (fl. 286) Não Localizado 

300.000.3952008 n°4412012 do 30972012 ( fl. 274) Não Localizado 

300.000399/2007 n° 11/2011 de 13/042011 ( fl 403) Não Localizado 

132.000.396/2002 n° 30/2013 (11. 1004) Não Localizado 

300.000.589/2007 

Parcial n°25/2012 de 12/04/2012. Elmo A (fl.769); Em 

Separado n°43/2012 de 3G0612012 (fl. 840) • Blocos B e C1 

Total n° 60/2012 de 14/112012 (fl. 865). 

Não Localizado 

132.000.572/1994 	 n° 10/2010, de 01103:2010. (fl. 247) Não Localizado 

300.000.687/2006 n°64/2010, de 31438/2010 (11. 117) Não Localizado 

300.000.14812004 n°03/2010, de 08101:2010,( fl. 297) Não Localizado 

300.000.691.2006 n°34/2010. de 25105:2010,( fl. 196) Não Localizado 

300.000.1362004 n°1412010. de twomot U,( fl. 161) Não Localizado 

300.000.665/2008 n°58.2011. de 01/12:2011,(I1.236) Não Localizado 

132.001.066/1994 

n°60/2006, de 31n0n006, (Ii. 624), n°2812010, dc 07/0512010, 

(tl. 522), n* 59/2010, de 2598:2010, (fl. 535), 

if 142012, de 27;02/2012, (11. 636), n°51.2012, de 281092012, 

(5l. 644), n°57/2013, de 10/1012013, (11. 708) 

Oficio if 080.2002-

DIVENGDETRAN, de 00.04:2002, II. 

046, pendente informação implantação 

medidas mitigadoras. 

132.001.42512003 n°35.2010, de 02'0612010, (fl. 186) Não Localizado 

300.000.889:2007 
if 662012. de 18112:2012 (01881/1883) 

a° 60..2013, de 23/10.2011 (lis. 2273/2274) 

Parecer sobm R1T do Residencial 

Peninsula. DER/DETRAN, de 

251082010, fls. 426'433. 

300.000.6112/2009 n°89/2010,4. 1411212010. (fl. 438) Nin Localizado 

132.000.502/1995 n°83/2010, de 2311112010. (fl. 305) Não Localizado 

Controladori,・Geral 一  CONT 
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Diante da ausencia de Parecer Tcnico acerca do Relat6rio de Impacto de 

Trfego ・  RIT nos processos constantes na amostra, a Equipe de Auditoria solicitou 
manifesta叫o do org'o de trnsito - Detran/DF quanto aos empreendimentos em Aguas 
Claras. A' rea t'cnica, Diretoria de Engenharia de Trnsito, fez o seguinte posicionamento: 

a) At' 28 de junho dc 2012, por fora do Decreto n 19.915/1998, Tabela IV, 
todos os empreendimentos habitacionais, geradores de trfego, necessitariam 
de an'lise do Detran-DF no que se refere' emisso de RhT. 
b) Ap6s 28 de junho, houve altcra'o do Decreto, exigindo-se Relat6rio de 
Impacto de Trfego apenas para os conjuntos habitacionais com mais de 150 
unidades imobili'rias 

Causas 

・ Inobserv'ncia da legisla9きo vigente; 

ー  falta de integracao entre os6 rgaos, DETRAN/DER, Secretaria de Estado de 

Obras e Administra9喜o Regional, quanto' elabora9ao de projeto de impacto cm trarego, 
emissao de latido de conformidade e celebra9五o de termo dc compromisso; e 

- ausencia de capacita9o de pessoal para a an'lise dos documentos 
apresentados pelos empreendedores. 

Consequ'ncia 

Emiss百o irremilar de Carta de Habite-se sem observar a legisla9ao. 
especialmente quanto s questes vi'rias e urbanisticas do L)istnto tederal, implicando 
possivel nulidade das Canas de Habite-se emitidas. 

Recomenda6es 

a) Capacitar os servidores quanto' atualiza 喜o da legisla9百o; 

1,1 articular-se com os 6 rgos competentes visando ao desenvolvimento de 

sistema informatizado de integra叫o e certifica9ao para a emissflo de Aivaras ceし  onsmiao e 

Cartas de Habite-se; e 

e) providenciar o saneamento das impropriedades consignadas na amostra e 

estender aos demais empreendimentos licenciados e, quando for o caso, proceder ' anula o 

das Cartas de Habite-se emitidas sem amparo na legisla9lo de reg6ncia, garantido o direito ao 

contradit6rio e' ampla defesa, nos termos dos art. 2。, art. 27 pargrafo" nico e art. 50・  III da 

Lei n9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei n2・834/200l. 

Coiurolsdori‘・CC,司ーco町  
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3.2.2 - IRREGULARIDADES NA CERTIFICACAO DE CONCLUSO 
DE OBRA PARA EMISSAO DE CARTA DE hlABITE-SE 

3.2.2 - IRREGULARIDADES NA CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO 
DE OBRA PARA EMISSÃO DE CARTA DE HA B1TE-SE 

Fato Fato 

A Equipe de Auditoria verificou o descumprimento das exigncias para 
emiss西o do Certificado de Conclus五o de Obra, cm desacordo com o art. 52 do Decreto n 
19.915/1998, que exige o comprovante da taxa de fiscaliza9o e a anexa9'o da guia de 
controle de fiscaliza9きo de obras e de declara9ao de aceite de concessionhrias. As guias de 
controle e fiscaliza"o de obras nos processos auditados, ou n且o foram localizadas, ou estilo 
em branco, ou com preenchimento de apenas uma ou algumas etapas da obra. Verificamos a 
ausncia do aceite da vigilncia sanitria quanto aos empreendimentos que possuiam piscina 

A Equipe de Auditoria verificou o descumprimento das exigências para 
emissâo do Certificado de Conclusào de Obra, etn desacordo com o art. 52 do Decreto n° 
19.915/1998, que exige o comprovante da taxa de fiscalização e a anexação da guia de 
controle de fiscalização de obras e de declaração de aceite de concessionárias. As guias de 
controle e fiscalização de obras nos processos auditados, ou não foram localizadas, ou estito 
em branco, ou com preenchimento de apenas uma ou algumas etapas da obra. Verificamos a 
ausência do aceite da vigilincia sanitária quanto aos empreendimentos que possuiam piscina. 

Constatou-se na documenta''o constante dos processos, a presenfa 
de relat6rios da AGEFIS atestando a conformidade da obra com o projeto aprovado e as 
condi‘るes de acessibilidade. Entretanto, nao constavam dos autos as Guias de Controle e 
Fiscaliza9o de Obras preenchidas de forma completa. 

Constatou-se na documentação constante dos processos, a presença 
de relatários da AGEFIS atestando a conformidade da obra com o projeto aprovado c as 
condições de acessibilidade. Entretanto, não constavam dos autos as Guias de Controle e 
Fiscalização de Obras preenchidas de forma completa. 

Proem() n. Carta de Habite-ac his de Esecueão de 
()bras • Aceite das Concessionirias Gulls de Coat role e 

Fiscalitação de Obras    

300.000.1261010 a" 36:2013 dc 
26:06/2013 Sim 01. 351) 

CEL1 01 580) 
CAESB (ti. SKI) 

NOVACAP - sim 
CBMDF (fl. 362) 

SES - N. Localizado 

No Lavalitada 

132.001.48211994 n' 53:2012 de 
04110/012. (fl.315) Sim 01. 216 a 227) 

CEB (fl. 306) 
CAESB (11. 307) 
NOVACAP- sim 
CBMDF (N 301) 
SES - N. incide 

No bnineo (11213) 

132.003.589:1998 re 3212013,2205/2013. 
(fl.310) 

Sim 01.771 nau loath/woo flea 

coma da A6EF1S 

CEB (11158) 
CAESB -N localizado 

NOVACAP- sim 
CBMDF (fl. 30$) 

SES - N. Localizado 

Sim (11. 306) 
Incomplem 

300.000.2011007 if 0812010 01. 2249 dc 
23/0212010. 

Sim (11. 104)Callao 
Negativa cle Debit* da 

AGEFLS 

CER (1.212) 
CAESB (fL 208) 

NOVACAP 01.79) 
CBMDF (t1213) 

SES - N. Localizado 

Ern Nance (11-75) 

300.000.02612003 it" 05/2014 (fl. 631) Sim (11.1.361. 363. 365. 
367 e 369) 

CEB (fl. 614) 
CAESB -Sim 

NOVACAP 01.3781379/ 
CBMDF (if 380581) 

SES - N. Incide 

Sim 013.3701372) 
imompleta 

300.000.55312406 n" 49/2010 de 
15.07/2010 (0. 307) Son (0. 30). (1104) 

CEB • N. Localized° 
CAESB- Sim 

NOVACAP (0. 48) 
CBMDF (fl. 52) 

SES - N. Localizado 

Nao Localizada 

Conigoladon..Gcvaトcov「  
IA Anc、o do Palcio do [jun11. l4 inda,, saIa 1401 - CEP 70073.900 - BruIiaJDF 
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Processo n° Carta de Dabite-se Taxa de ESIXIIVIOdt 
Obras • 

Aceite das Coneessionirias 
Gull de Controlei 

FIscallzaclo de Obras 

300.0041.14/112004 
n' 03:2010 de 

0&0I'2010 (if 297) 
(0.173), (fl. 293) - 
caud5o negatiya 

CEB 01 175) 
CAESB - Sim 

M)VACAP (n. 176) 
CBMDF (0.292) 

S1LS - N. Localizado 

SIM (f1 	1 72) 
inconmleta 

300.000.679/2006 
n°51.2010 dc 

27071010 ( 1 124) Sim ((1. 54) 

CEB (fl. 119) 
CAPSO - Sim 

NOVACAP 01.52) 
CBMDF 01.121) 

SES - N. Localizado 

(11. 26) incomplcta 

300000.277/2007 n1011 dc ° 33 
30/09/2011 ((1. 286) 

Sim (1.52). ((1251) 

CE!) (fl. 257) 
CABS!) -Sim 

NOVACAP • (11. 246) 
CIIMDF (11. 254) 

SES 	N Localizado 

Sim (IL 2301  
incompleta 

300.000395.1008 n' 441012 dc 
30.'0712012 (t1 274) 

Sim ((1. 84) canal) 
negativa 

CEB(). 265) 
CAESB (0. 81) 

NOVACAP (It 79) 
CBMDF (if 70) 

SFS- N. Localizado 

Sim (6. 83) incompleta 

300.000.3991007 
' 

a' 111011 de 
13104/2011 (IL 403) 

Sim • cassia° 
negativa (fl. 409) 

CEO (1.343) 
CÃES!) • Sim 

NOVACAP (n. 72) 
CBMDF 111 4021 

SES - N. Localizado 

Sim (fl. 73) incompleta 

132.000.396/2002 

WI 

n°30.2013(6. 1004) Sim - ccnidâo 
negativa (11. 153) 

CE!) (fl. 999) 
CAESB (fts.978:979) 
NOVACAP (fl.I 52) 

COMM; 01. 934) 
SES • N. Localizado 

Sim 
(fla.15131151) 
incomplota 

	

1 	1 	1 

	

1 	1 
U 

300.0011.58912007 

Parcial n" 25;2012 dc 
12/041012 • Bloco A 

01.769); 
Em Separado a° 431012 
de 30:062012 (fl. 840) - 
Blocos Re C; Total if 
662012 de 141111012 

(fl 865). 

Sim (OB. 138 e 7581 
762) 

CI:J3 (fls. 137.788, 849) 
CAESB (fl. 133/134. 796'797, 828 e 

829 c 860/862) 
NOVACAP U1. 132) 

COMM (fia. 70.77$. 710. 792. 841) 
SES - N. Localizado 

Sim - Incompkta (1.70 
c 139, 766 • an Franco) 

132.000.5721994 NOVACAP n'102010. de 
01.113/2010. (fl. 247) 

Sim Ms. 81. 145)c 
Cabello 

Negativa:AGF.FIS 01. 
236). 

CEB (fl. 147148) 
CAESB (0. 149) 

IC 152) 
CF1MDT (ll. 142) 

SES - N. Localizado 

Sim (Ern branco. 11. 
146) 

300.000.607/2006 
n°6412010. de 

31/0812010 (t1. 117) 
Sun (11. 18, 39, 49 a 

52,60) 

CE!) W. 48) 
CAESB ((1. 47) 

NOVACAP 01.46) 
CBMDF (fl. 10$) 

SES - N. Localizado 

NãoLocalizado 

i 

300.000.148/004 if n°03:2010. dc 
0&11112010.0L 297). 

San. 11. 31. Nova TO 
73. No paga, c 

CND' fl. 173. 

CEB (fL 175) 
CÃES!) 01. 296) 

NOVACAP (11. 176). 
CBMDF (fl. 1/10, 292) 
SES - N. Localizado 

Sim. i fl. 172 
lncomplaa 

300.000.691;2006 
n• 34:2010, de 

25/05.1010,(fL 1%). 
Sim. IL 33 e CND it fl. 

176. 

CEO - Mo localizado 
CAESB (fl. 173) 

NOVACAPIfl. 69) 
CBMDF (fl. 171) 

SES - N. Localizado 

Mo Localizado 
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Processo n° Carta de Nubile-se • Aceite Imo de Esetuclo de 
Obras • 

das Concessioniriss 
Guia de ContraIre 

Fiscalizario de Obras 

300.000.13612004 
n" 14/2010. dc 

10:03/2010411.161). 
Sim, fl. 44, de e CND 

1 fl. 155. 

CEIS (IL 158). 
CÃES!) (fl. 160) 

NOVACAP (fl. 159). 
CBMDF (fl. 143). 

SES - N. Localizado 

:  N 	LucidlyWit M 

300.000.6652008 
le 5812011. de 

01:1212011, 01. 2361 
Sim. El 64 e CND' fl. 

222. 

CEO (II. 223). 
CAESB (ls. 2151221) 
NOVACAP 01 212). 

CBMDF (fl. 206) 
SES - N. Localindo 

Sim, A fl. 193. cm 
branco. 

132.001.01611994 

le 6012006, de 11/10.96 
aft. 624,0' 2812010. de 
07:05/10, A fl. 522, le 

5912010, de 25/08/10,1 
8. 535, n• 14/2012, dc 
27102/2,1 11. 636, n° 

51:2012, de 2W09/12. A 
fl. 644 on' 57/2013, de 

10110/3, 1(1. 708 

Sim, fls. 073, 159, 
300101,455/469. 

CND. I fl. 641
' 
I fl. 

701 e fl. 561. 

CE!) (fls. 220220 
CÃES!) - N. localizado 

NOVACAP (fl. 639). 
CBMDE. fls. 222, 470, 527, 528, 

529, 530, 537, 545,621, 622. 658 e 
668. 

SES - N. Localizado 

Nio Localizado 

132.001.425:2003 
if 352010. dc 

02106:2010. (fl. 186). 
Sim 01 30)01.92) e 

CND (fl. 132) 

CO (fl. 120). 
CÃES!) N. Localizado 

NOVACAP- NU Localizado 
CBMDF (I1 121). 

SES - N. Localizado 

Sim (11. 119) an bninco 

300.000.889E2007 

n• 661012. de 
18/12/2012 

(11.1881/1883) 
n• 60:2013. de 

23/10/2013 (Rs. 
2273:7274) 

. 
CND (EL 454). TEO 

, 	Ms. 1078110991c tl. 
1132 c CND (11. 

1906). 

CE!) (O. 1861) (fl. 1921) 
CAES13 (11 1786/1793) ffl- 

192249271 
NOVACAP(fL 1171) (IL 1528) 

CBMDF (fl. 1306). 
SES - N. Localizado 

Sim 
(fla1127/1131),au 

branoo. 

300.00.682/2009 
n" 89/2010. de 

14112.2010, (0. 438). 
CND (0. 421), (fl. 

933). 

CD (0. 413) 
CÃES!) (Rs. 414.2310/2331) 
NOVACAP (fls. 416,2328) 

CBMDF (fl. 415) 
SUS - Nio Localizado 

NM Localizado 

132.000.50211995 
n" 8312010. de 

23/11aoio. (fl. 305) 
Sim, (fl. 49), CND (IL 
264 01. 283). (fl. D'1). 

CE!) (IL 287) 
CÃES!) (11. 286) 

NOVACAP (fl. 255) 
CBMDF (fl. 303) 

SFS - Não Localizado 

NM Localizado 

300.000.4181010 

. 

1 
NM Localizada 

fl. 17- Exerc. 2010 
fl. 226 - acre. 2011 
tl 225 - Exere. 2013 

Amalie o 
coawrovardc dc pro 
dos exaeleios 2012 e 

2014. 

CUB - NM Loealindo 
CÃES!) (fl. 241) 

NOVACAP (fl. 219) 
CBMDF(fl. 220 e Z23) 

locompims (1. 215) 

* Presen9a nos at tos dc docuinenio referente' TEO ('ltimo comprovante dc pagamento ou CND cmitida pela 
AGEFIS). 

Presença nos at tos dc docutnento referente &TEO (Winn° comprovante dc pagamento ou CND emitida pela 

AGEF1S). 

Causas 

- Inobserv'ncia da legisla9百o vigente; 

・ falhas de integra o entre a AGEFIS e a Administraao Regional, quanto ao 
acompanhamento de controle da obra; e 

Causas 

- Inobscrvincia da legislação vigente; 

- falhas de integração entre a AGEFIS e a Administração Regional, quanto ao 
acompanhamcnto de controle da obra; e 
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- ausencia de capacita9ao de servidores para a an自lise dos documentos 
apresentados pelos empreendedores. 

Consequでncia 

Emiss'o irregular de Carta de Habite-se, especialmente quanto aos aspectos de 
conformidade dc projetos com a execu9'o das obras. 

Recomendaf6es 

a) Doravante, solicitar ao empreendedor que apresente, no requerimento de 
solicita9ao de Carta de Habite-se, c6pia autenticada da Guia de Controle e Fiscaliza叫o de 

Obras, observando o art. 22,§ 3。, da Lei n。 9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela 

Lei n.2.834/2001; 

b) proceder ' capacitaao de servidores, quanto' atualiza弾o da legisla9ao; 

c) articular-se corn os 6 rgos competentes visando ao desenvolvimento de 
sistema informatizado de integra9'o e certifica戸o pan a emissao de Alvars de Constru9ao e 
Cartas de Habite-se; e 

d) providenciar o saneamento das impropriedades consigirndas na amostra e 
estender aos demais empreendimentos licenciados e, quando for o caso, proceder ' anula9o 
das Cartas de 1-labite・se emitidas sem amparo na legislaao de reg6ncia, garantido o direito ao 
contraditrio e' ampla defesa, nos termos dos art. 2, art. 27 e art. 50, III da Lei n 
9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei n。 2.834/2001. 

3.2.3 - IRREGULARIDADES NA AVALIACAO DOS PARAMETROS 
URBANISTICOS NO LICENCIAMENTO DE EDIFiCACOES 

Fa加  

A Equipe de Auditoria verificou na amostra dos processos analisados, que trs 
dos empreendimentos s貢o destinados a Hotel Residencia (residencial service), quais sejam: 
300.000.048/2007 - Av. Sibipiruna, lote 11, 300.000.126/2010 - Av. Jacarand白, lote IS e 
300.000.049/2009 - Av. Jacarand自, lote 22, A Equipe tamb6m confirmou a classifica叫o e 

especifica戸es de lotes por uso, constante no Anexo VII da Lei Complementar n 90/1998, 
que os lotes em questo tem restri9苔o a residencia - L3. 
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Processo n' Process* n• Proletos Hidrosanitirio I Projetos lildrosanitirio Indica'es das Irrevilarldade・  Indicapies das irrettularldades 
Folhas 256 e 288 Folhas 256 e 288 

Folha 376 Folha 376 
Previs'o dc pontos para tanque e maquina de lavar roupa Previsào de pantos para tanquc máquina de lavar roupa. 
Previso dc pontos para tanque e m'quina de IMar roupa. _ PrevisAo dc pontos para tanque c rnaquina de lavar roupa. 

300.000.048t2007 300.000.048/2007 
300.000.126/2010 300.000.126/2010 
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Ao analisar os processos acima identificados, detectamos irregularidades nos 
projetos de aprovac'o e licenciamento das edifica96es quanto' caracteriza叫o de Hotel 
Residencia disposto no Decreto n28.899/2008, quais sejam: 

Ao analisar os processos acima identificados, detectamos irregularidades nos 
projetos de aprovaçâo e licenciamento das edificações quanto caracterização de Hotel 
Residência disposto no Decreto n° 28.899/2008, quais sejam: 

I- Foram identificadas inconsistncias quanto' limita"o do n6mero de 
unidades habitacionais constituidas de dois compartimentos privativos para 
repouso do hspede que no poderia ultrapassar a cinco por cento do total de 
unidades, de acordo com o pargrafo 2。  do artigo 207 do Decreto n。  
28.899/2008. 

I - Fomm identificadas inconsistências quanto 	limitação do flamer° de 
unidades habitacionais constituidas de dois compartimentos privativos para 
repouso do h6spede que não poderia ultrapassar a cinco por cento do total de 
unidades, de acordo com o parigrafo 2° do artigo 207 do Decreto n° 
28.899/2008. 

Processo V It total de unidades N' unidades com 2 
compartimentos de 

repouso. 

Percentual de unidades com 
2 compartimentos de 

repouso (%). 
300.000.048/2007 238 18 7.56 
300.000.126/2010 376 32 8.51 

2 	Foram identificadas inconsistncias quanto a existncia de cozinha 
compartilhada no Processo n。  300.000.049/2009, de acordo com o pargrafo 6 
do artigo 207 do Decreto n。  28.899/2008, a unidade habitacional do hotel 
residencia n百o poder貞  ter cozinha compartilhada, sendo esta constituida, 
somente, com uma bancada com pia e locais para forno de microonda e 
frigobar, integrados ao ambiente de estar ou de repouso. (grifo nosso) 

2 	Foram identificadas inconsistencias quanto 	existencia de cozinha 
compartilhada no Processo n° 300.000.049/2009, de acordo com o parigrafo 6" 
do artigo 207 do Decreto n° 28.899/2008, a unidade habitacional do hotel 
residência não poderá ter cozinha compartilhada, sendo esta constituida, 
somente, com uma bancada com pia e locais para fomo de tnicroonda e 
frigobar, integrados ao ambiente de estar ou de rcpouso. (grifo nosso) 

3 - Foram identificadas inconsistncias quanto a existncia de compartimentos 
para servi9os dc lavagem e limpeza em unidades habitacionais, de acordo com 
o pargrafo 8 do artigo 207 do Decreto n。  28.899/2008, ' proibida: a) a 
existencia de compartimentos para servicos de lavagem e limpeza em unidades 
habitacionais nos locais de hospedagem. (grifo nosso) 

3 - Foram identificadas inconsistências quanto existência de compartimentos 
para serviços de lavagem e limpeza em unidades habitacionais, de acordo com 
o parágrafo 8° do artigo 207 do Decreto n° 28.899/2008, proibida: a) a 
existência de compartimentos para serviços de lavagem e limpeza em unidades 
habitacionais nos locais de hospedagem. (grifo nosso) 

Diante das constata96es, a Equipe de Auditoria solicitou manifesta9百o da 
Administra叫o, Solicita9'o de Auditoria n 18, acerca das falhas acima relacionadas 

Diante das constatações, a Equipe de Auditoria solicitou manifestação da 
Administração, Solicitação de Auditoria n" 18, acerca das falhas acima relacionadas. 

Quanto ao item I, a Administra9ao respondeu que foi considerada a taxa de 
10% de unidades residenciais com dois compartimentos de repouso, sendo 5% permitidos 
com dois compartimentos e 5% permitidos para personalidades scm limita9ao de' rea e de 
compartimento de repouso, previsto nos pargrafos 3。  e 4。  do art. 207 do Decreto n 
28.899/2008. Entretanto, a Equipe de Auditoria rebate tal argumento da Administra o, visto 
que nきo h' memorial descritivo que acompanhe o projeto arquitet6nico com justificativas para 
utiliza"o de unidades habitacionais para personalidades. 

Quanto ao item I, a Administração respondeu que foi considerada a taxa de 
10% de unidades residenciais com dois compartimentos de repouso, sendo 5% permitidos 
com dois compartimentos e 5% permitidos para personalidades sem limitação de area e de 
compartimento de repouso, previsto nos parigrafos 3° e 4° do art. 207 do Decreto n° 
28.899/2008. Entretanto, a Equipe de Auditoria rebate tal argumento da Administração, visto 
que nio hi memorial descritivo que acompanhe o projeto arquitetõnico com justificativas para 
utilização de unidades habitacionais para personalidades. 
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Quanto ao item 2, a Administra9喜o respondeu que nos projetos apresentados 
no constatou a cozinha eompartimentada, e acrescentou ainda que foi realizada pela 
AGEFIS vistoria t'cnica para fins de emiss百o de Carta de Habite-se e que a obra atendia as 
exigncias da fiscalizaao. Entretanto, a Equipe de Auditoria rebate tal argumento, porque fez 
visita t'cnica a edifica叫o, acompanhada de um auditor da AGEFIS, e constatou a existencia 
da cozinha compartimentada o que pode ser comprovada de relatrio fotogrfico. 

Apartamento do empreendimento localizado ' Av. 

Sibipiruna, Lote II. Nota-se a constru'ao de parede 

divis6ria entre a bancada com pia e o ambiente de estar. 

Apartamento do empreendimento localizado A A y. 

Jacarand', Lote 22. Nota-se a constru9o de parede 

divis6ria entre a bancada com pia e o ambiente de estar. 
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Quanto ao item 3, a Administra9flo respondeu que nos projetos apresentados 
no constatou a existncia de compartimentos pan servi9os de lavagem e limpeza. e 
acrescentou ainda que foi realizada pela AGEFIS vistoria t'cnica para fins de emisso de 
Carta de Ilabite-se e que a obra atendia as exig己ncias da fiscaliza9まo. Entretanto, a Equipe de 
Auditoria rebate tal argumento, porque fez visita tcnica as edifica96es, acompanhada de um 
auditor da AGEFIS, e constatou a exist8ncia dos pontos para tanque e m五quina de lavar o que 
pode ser comprovada de relat6rio fotogr白fico. 

Apartamento do empreendimento localizado ' A y. Sibipiruna, Lote 

11. Nota-se a previso de diversos pontos de' gua potvel, al'm do 

ponto da pia, com possivel utiliza9ao de M.L.R. ou tanque. Nota- 

se, ainda, previs喜o de ponto de instala まo de fogo ou forno a gs. 

Na visita tcnica, constatamos outra irregularidade quanto A obriga oriedade de 
ambiente comum para consumo de alimentos, disposto no item IV do art. 206 do Decreto n。  
28.899/2008. Porque ao analisar os projetos, a Equipe de Auditoria se deparou com a presen9a 
de compartimento destinado a restaurante, entretanto o que se encontra nas edifica9oes so 
espaos gourmet a serem reservados para utiliza9ao dos moradores. 
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Causas 

So causas prov'veis: 

ー  Deficiente qualifica9ao dos servidores respons'veis pela anlise (omisso 

culpos吐e 

- omiss百o de servidores, por raz6es e motiva6es n百o identificadas pela Equipe 

Consequ'ncia 

Possivel oreiufzo ao urbanismo e ordenamento territorial da Regio 
Administrativa em face de falhas no licenciamento de editica"es resiclencias em iotes com 
restri9lo de residncia. 

Recomenda6es 

a) Informar aos interessados pan que instruam os procedimentos previstos no 
Decreto n 23.776/2003, que regulamenta a Lei Complementar n 294/2000, para submeter' 
SEDHAB, proposta de altera9百o de uso, com possivel encaminhamento a TERRACAP ea 

CLDF; e 

b) instaurar procedimento apuratrio visando a verificar a responsabilidade 
funcional pela emiss喜o dc alvars em desacordo com norma legal, nos termos da Lei 
Complementar n。 840, de 23/12/I i e, caso configurado prejuizo ao er自rio, adotar provid己ncias 
junto a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da STC para instaura9各o de Tomada de 
Contas Especial, nos termos da Resolu9百o n。  102/1998 ・  TCDF. 

3.2.4 - INEFICINCIA NOS CONTROLES DOS PAGAMENTOS A 
TiTULO DE TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS - lEO. 

Fato 

A Equipe de Auditoria identificou nos processos analisados, a presen9a de 
diversos comprovantes de pagamentos a titulo de taxas de Execu9'o de Obras, bem como 
certid6es negativas de d6bitos da AGEFIS pan cumprimento do disposto no inciso I, art. 52 
do Decreto n。  19.915/1998, quando da apresenta9きo do Requerimento para obten"o da Carta 
de Habite-se. 

Para averiguar o controle efetivo do recolhimento das taxas de fiscaliza9,o de 
obras da amostra selecionada dos processos oriundos da Administra9ao Regional de Aguas 
Claras, solicitamos a AGEFIS informa96es acerca dos pagamentos, ano a ano, previstos no 
Decreto n。  30.036/2009, que regulamenta a Lei Complementar n。  73/2008. Em atendimento 
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solicita9'o, a AGEFIS apresentou planilha de controle dos recebimentos e lanamentos 
efetuados. 
solicitação, a AGEFIS apresentou planilha de controle dos recebimentos e lançamentos 
efetuados. 

Ao observar os empreendimentos que j百  obtiveram Carta de Habite-se, foram 
constatadas inconsistncias entre os dados constantes dos Processos e dos dados fornecidos 
pela AGEFIS, constantes do Sistema SICAF Tribut』rio. Tais inconsistncias sao listadas no 
quadro abaixo: 

Ao observar os empreendimentos que ja obtiveram Carta de Habite-se, foram 
constatadas inconsistências entre os dados constantes dos Processos e dos dados fomecidos 
pela AGEFIS, constantes do Sistema SICAF Tributúrio. Tais inconsistências são listadas no 
quadro abaixo: 

Processo re Carta de Habfte-se Tan dc Exec...Oki de Obras (dados 
dos Processes) 

Coatrole de Pagamento do 
TEO - AGEE'S 

300.000.126/2010 re 361013 de 26.061013 Sim I:1 	331 i Nin ha debito 
132.001A82/1994 n' 3312012 de 04110.2012,01.315) Sim in 216 a 227) Mo hi debito 

132.003-589/1998 a' 3212013,221052013. (11.310) 
Sim (0.77) 4o localized° o nada 

consta da AGEE1S 
Mo hi debito 

300.000.201/2007 n" 06/2010 (fl. 224) de 23/0212010. Son (I1. 104) Ceilidh° Negative de 
Debno da A(11iFIS  Nb o há débito 

300.000.026/2003 n° 05/2014 (0. 631) Sins (fls.361;363;365;36),369) 	.., Dew 2014 
300.000.553/2006 n" 49/2010 de 15:0712010 (11. 107) Sim (i1. 30) (11.104) Deve 2012, 2013 c 2014 
300.000.1482004 n" 03/2010 de 0810112010 (fl. 297) (ti.173), (0. 293)- ceilidh° negatmi NM ha lançamento 
300.000.679/2006 le 51:2010 de 27:0712010 (fl. 124) Sim (t1 	54) Nio hi debt° 
300.000.277/2007 ii" 53:2011 de 3009:2011 (11. 286) Smi (I1.52)01 251) Nao lia débito 
300.000.39512008 ie 44/2012 de 30/07/2012 (11.274) Sim (t1. 84) certidIto negative Deve 2012 
300.000.399/2007 it' 11:2011 de 13/04/2011 (El. 403) Sim- cenidan negative (0. 409) Mo Fla Lançamento. 
132.000.396/2002 0" 30:2013 111. 1004) Sun • ccrlidio ncgalue 01 	1'331 Mo Mdebito 

300.004).5149120117 

Parcial n° 2512012 de 12/0412012 • 
floco A (11.769); Em separado n° 
4312012 de 3006/2012 (21. 840) - 
Bloeoe B e C; Total na 60,2012 de 

14111/2012 (n. 865). 

Sim (11. 13)4c 758 a 762) NM Hi Lançarnaao. 

132.000.57211994 n°10:2010. de 01:03/2010. (fl. 247) Sim ((Is. 	I. 145)c Caudle. b 
Newari‘wAOEFIS (fl. 236) 

Não /la Lançamenio. 

300.000.611712006 ri" 6422010, de 31.0:61010 iri. 1171  

n" 0312010, de08/01/2010, ( fL 297). 

So" 111 	l'i. 3Q. 46 a 52. 601 
Sim, ti. 31. Nova TEO li 11. 73, Mo 

pap. e CND i 11 173 

Milo hi debno 

Não Hi Lançamento. 300.000.14812004 

300.000.691.'2006 n. 342010, de 25.33512010,( fl. 196). Sim. 11. 33 oCls:Dli fl. 176 Deve 2008 cm diante 
300.000.1362004 n" 14 2010. de 10031010.111 	1611 Sim. tl 44 e ('NI) a ti 15Ç 	 Mo hi 

300.000.6E6.2008 it" 5S1011. de 01.12101j. Ill 	236). Sim. fl 64 e C ND a ti 222 Nio ha .161.110 

132.001.066;1994 

n' 602006, de 31/10..1006, 01.624), 
tf' 28.2010. de 07/03/2010, (I1. 522), n" 

3912010, de 250812010. (11. 535), n° 
14/2012, de 27/U22012, (fl. 636), n° 
51/2012, de 281092012, (0.644), n° 

57/2013, do 10/10/2013, (21. 708) 

Sim, f.s. 073, 159, 3001301,455/469. 
CND, *0. 641,6 fl. 701 e fl. 561. 

Deve 2014 

132.001.425/2003 W 35.12010. dc 02:Wit:IIIIL(ti. 186). Situ (fl. 30) (H. 92) e(NI.) 01 	1321 Mn ha ihtbilit 

300.000.889/2007 

n°66/1012. dc 18/12;2012 
(11188111883) 

ne 60/2013. de 231102013 (fls. 
2273,22741 

CND 01.4543 '112.() (Ils. 1078:1099) 
c fl. 1132 c CND (I1. 1906). 

NS° 11* Lançamento. 

300.000.68212009 ir sQ:zoilioic 141121:n10. (I1. 43S). CM) (ti. 4211,0. 9311. 'tio hi debro 

132.000.501/1995 ir 83/2010, de 21,1112010, (11. 305) Sim.(ft.49). CND (II. 263). (It 283). 
(11 04). Dv, e 2.010 era dtente. 

Ao analisar o quadro acima, verifica-se que h' falhas nos procedimentos de 
controle referentes ao lan9amento e cobrana da TEO, indicando haver falhas na comunica9o 
entre Administra9ao Regionat e AGEFIS. Na emisso do Alvar de Constru9ao pela 

Ao analisar o quadro acima, verifica-se que ha falhas nos procedimentos de 
controle referentes ao lançamento e cobrança da TEO, indicando haver falhas na comunicação 
entre Administração Regional e AGEFIS. Na emissão do Alvari de Construção pela 
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Administra9,o, s百o geradas Guias de Controle e Fiscaliza9三o de Obras, cujas vias sero 

entregues ao emprendedor, para mant-la na obra e ser apresentada ao respons自vel pela 

fiscaliza'o e outra que deveria ser encaminhada a ACIEFIS, para acompanhamento e 
fiscaliza9'o. Entretanto, observamos pelos dados fornecidos pela AGEFIS, que em alguns 
empreendimentos j' licenciados ainda n'o houve sequer o lan9amento da lEO 

Verificamos tamb'm que n百o h, durante o perodo da execu'o das obras, 
mecanismos de controle com a finalidade do acompanhamento dos Utbitos, visto que o 
lan9amento se d' por declara o do contribuinte. 

Cabe ressaltar que tal conduta contraria o disposto na Portaria n。  30/2009 ー  

CACI, de 19/07/2012: 

Art. 10 Fica alterado o modelo de documento padro dc Guia dc Controle dc 
Fisealizac'o de Obra, constituido pelo Anexo VI da Portaria n。  137, de 22 de 

junho dc 2004, dc que trata a Lei a 2.105, de 08 de outubro CC 1995 C SCU 

regulamento. 
Pargrafo nico. A Administra''o Regional encaminhar' ' Agncia de 
Fiscaliza'o do Distrito Federal ・  AGEFIS. por oficio, nos dias 13 e 28 dc 
cada m's, a Guia de Controle de FiscaIlza9'o dc tJb8, no moceto paarao 
regulado por csta Portaria. 
(. .') 
Art. 4 A Administrac貢o Re2ional encaminhar' c6pia dos Certificados 
de Concluso emitidos para a sede da A(;EFls・  mensalmente, ate o aia 

10. (grifos nossos). 

Causas 

- Inobserv'ncia da legisla9o vigente; 

, ina9ao administrativa de autoridade superior em cobrar os valores a titulo de 
TEO, nos termos da Lei Complementar n 783/2008; 

- ausincia de sistema infonnatizado ou de outro tipo de controle que garanta a 
transparncia dos atos e o acompanhamento efetivo dos processos; em especial quanto ao 
cumprimento de exigncias e controle de prazos; 

Consequ'ncia 

Ren'ncia dc receita dos valores da Taxa de Execu 百o de Obras e possivel 

emiss百o da Carta dc 1-labite-se sem cumprimento do inciso I do art. 52 do Decreto n 

19.915/1998. 
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Recomenda'6es 

a) Instaurar procedimento apurat6rio visando a verificar a responsabilidade 
funcional pela ineficiencia dc controle do pagamento da lEO, nos termos da Lei 
Complementar n。  783/2008; 

b) reavaliar os controles dos pagamentos de taxas relativos A emissao de 
Alvars de Constru9言o e Cartas de I-labile・se, incluindo aqui o estudo de viabilidade de 
implanta9百o de um sistema informatizado e integrado coin as demais Unidades 
Administrativas atuantes do processo para evitar ren"ncia de receita; e 

c) estender aos demais empreendimentos licenciados pela Regio 
Administrativa - XX, quanto a cobran9a tempestiva da Taxa de Execu9'o dc Obras, tendo em 
vista as inconsistencias encontndac nesta auditoria. 

3.2.5 ・  IRREGULARIDADES NO PROCESSO N' 300.00&68212009. 
EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUCAO E CARTA DE HABITE-SE SEM O 
PAGAMENTO DE ONALT. PAREcF:R N。 72/2012- PROMAI/PGDF. 

Fa加  

Atendendo requisi9o contida no Parecer n。  72/2012 - PROMAL/PGDF, a 
equipe de auditoria avaliou a instru9ao do Processo no 300.000.682/2009, no tocante ao 
atendimento das exigncias contidas no Decreto n 19.915/1998 e legisla o correlata. 
Verificou-se que nas etapas de aprova9ao dos projetos arquitet6nicos e do licenciamento do 
empreendimento localizado a Rua Copaiba, Lote 01 no fora utilizado o formul'rio padro 
"Informa9るes B'sicas para Aprova9百oNisto de Projeto", estabelecido como de uso 
obrigat6rio no Decreto n。  30.593/2009. 0 formul自rio constante do processo omitia 
informa96es importantes s a6es de monitoramento e controle urbano, tais como 
demonstrativos de c自lculo e respectivos fundamentos legais, identifica9訂o precisa dos 
servidores que atuaram como aprovadores, dentre outras. Com  evidente descumprimento dos 
artigos 2。 c 50 da Lei n。 9.784/1999, reccpcionada no Distrito Federal pela Lei n2.834/2001. 

Em an自lise aos autos, nao foram localizadas as consultas prdvias s 
concession'rias de servi9os p'blicos CEB, SLU, NOVACAP e empresas de Telefonia, 
restando prejudicada na an'lise dos pwjetos apresentados, o possivel acrscimo de demanda 
que deveria ser avaliado de forma a se verificar a viabilidade de atendimento, bem como os 
impactos dele resultantes, conforme o disposto no an. 15 do Decreto n。  19.915/1998. 
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No foram localizados estudos que contemplassem os impactos na vizinhana 
advindos da implanta"o do novo empreendimento na Regiao Administrativa dc Aguas 
Claras, muito embora tal empreendimento contemple atividades com grande aglomera9o de 
pessoas, veiculos, inclusive ocupa9ao por Centro Comercial, em desacordo com o contido na 
Lei Federal no 10.257/2001 e na Lei n.5.022 em 05/02/2013. 

Tamb'm n喜o foi localizado o RhT com a correspondente avalia9'o dos 
impactos no trfego e na circula9喜o vi'ria, quando da solicita 吾o de aprova9'o dos projetos e 
do licenciamento do empreendimento. 

Quanto 自  cobran9a dos pre9os p'blicos ONALT E ODIR, a Equipe de 
Auditoria solicitou manifesta'o da Diretoria dc Orienta9ao Normativa da Coordenadoria das 
Cidades - DIRON, pan esclarecimentos acerca da incidncia de ODIR e de ONALT em face 
dos usos propostos pan este im6vel. 

Em resposta ao solicitado a DIRON informou que, com rela9'o' ONALT, o 
processo foi encaminhado' TERRACAP para Revalida 百o do Laudo Circunstanciado n。  
357/2012. Informou ainda que solicitou ao empreendedor o seu comparecimento ' Gerencia 
de Parcelaniento de D'bitos pan tratar do pagamento, e que, caso o interessado no promova 
em tempo h'bil o pagamento da ONALT, ser iniciado procedimento de inscri"o do d'bito 
em DIvida Ativa. 

No tocante A ODIR. a DIRON afirmou aue o c自lculo, bem como o contrato de 
parcelamento tena sido realizado pela Administra*o de flUa5 claras, cujos vaiorcs roram 
pagos, conforme relat6rio de entrada de receitas da Secretaria de Fazenda, presente nos autos 
s folhas 408/409. 

Foi concedida Cana de Habite-se Parcial, porm n喜o foram localizados os 
comprovantes de pagamento das Taxas de Execu9百o de Obras, tampouco a Guia de Controle e 
Fiscaliza o de Obras, em desacordo com art. 52 do Decreto n i 9.915/1998. 

Causas 

ー  Inobserv'ncia da legisla o vigente; 

・ ausencia de sistema informatizado ou de outro tipo de controle que garanta a 
transparncia dos aios e o acompanhamento efetivo dos processos; em especial quanto ao 
cumprimento de exigncias e controle de prazos; 

- deficiente qualifica9ao dos servidores respons'veis pela an'lise (omisso 

culposa); 

・ omiss五o dc servidores, por razるes e motiva96es n百o identificadas pela Equipe; 
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・ ina9ao administrativa de autoridade superior visando verificar a anexa9o 
obrigat6ria do formul'rio "Informa96es B'sicas para Aprova'o de Projeto"; e 

・ descumprimento da legisla叫o que obriga manifesta9百o do org百o de 
planejamento urbano acerca dos impactos decorrentes da implantaao de novos 
empreendimentos, baseados na altera o de uso e acrscimo de potencial construtivo e dos 
6rg百os de trnsito acerca dos impactos trazidos pela constru9o de novos empreendimentos. 

Consequ'ncias 

- Expedi9'o irregular de Alvars de Constru叫o e de Cartas de Habite-se, 
sujeitando-os a anula9百o; 

・ omissao de informa戸es referentes s caractersticas de uso e ocupa9きo do 
solo do empreendimento, incidencia e c6mputo de outorgas onerosas e fundamenta9o legal 
no contexto do processo de aprova9こo dos processos amostrados; e 

- sobrecarga na infraestrutura urbana, com prejuizos 自  qualidade de vida da 

popula9ao. 

Recomendag'es 

a) Doravante, promover avalia9ao critica das informa96es, exigindo do 
empreendedor os esclarecimentos necess自rios a avalia9まo dos impactos decorrentes da 

implanta 』o de novos empreendimentos; 

b) instaurar procedimento apurat6rio a fim de identificar os possiveis 
responsaveis pela no exigncia da apresentaao do EIV e do Rif quando da an自lise e 

aprova9こo do projeto pela Administra9百o Regional de A guas Claras, na forma da LC n。  
840/2011; 

c) abster-se de aprovar projetos de novos empreendimentos sem que haja a 
avalia9ao prvia conclusiva pelos 6 rg'os de trnsito, inclusive com a assinatura de Termo de 
Compromisso pelo empreendedor, acerca das medidas mitigadoras, junto ' Secretaria de 
Estado de Obras; 

d) exigir das concessionrias de servi'os p'blicos manifesta9ao conclusiva 
acerca da viabilidade dc atendimento pelos sistemas implantados ou em implanta9'o; 

e) providenciar o saneamento das impropriedades consignadas e, quando for o 

caso, proceder a anula9'o da Carta de Habite-se emitida scm amparo na legisla9ao de 

regncia, garantido o direito ao contradit6rio e a ampla defesa, nos termos dos art. 2, an. 27 
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pargrafo ' nico e art. 50, III da Lei n。 9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei 
no2.834/2001; e 

1) doravante, solicitar ao empreendedor que apresente, no requerimento de 
solicita 喜o de Carta de Habite-se, c6pia autenticada da Guia de Controle e Fiscaliza9百o de 

Obras, observando o an. 22§ 3。  da Lei n。  9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela 
Lei n.2.834/2001. 

IV - CONCLUSAO 

Em face dos exames realizados e considerando as demais informa96es, foram 
constatados: 

1. Ausencia de integra9'o entre os 6 rgos do complexo administrativo do DF 
na aprova"o e licenciamento de novos empreendimentos; 

2. ausncia de segrega9'o de fun96es e de controles internos na aprova9ao de 
projetos e licenciamento de novos empreendimentos; 

3. falhas nos procedimentos de avalia9百o da incid6ncia de ONALT e ODIR; 

4. ausencia de informa96es prestadas das concession'rias de servi'os p血blicos 

e 6 rg喜os p'blicos em face da aprova9且o e licenciamento de novos 

empreendimentos; 

5. aprova9'o de projetos de arquitetura sem a avalia"o dos impactos no 
trnsito e na vizinhana gerados pela implanta"o de novos 

empreendimentos; 

6. ausncia de motiva9'o adequada para aprova9'o de projeto de arquitetura 

de novos empreendimentos, no processo de licenciamento; 

7. emisso de Alvars de Constru 百o sem a comprova きo de pagamento 

integral de ODIR; 
8. n乞o recolhimento das taxas p'blicas de outorgas onerosas (ODIR e 

ONALT). Circunstncias indicativas de prejuIzo causado ao errio do DF. 

Proposta de instaura'o de ICE; 

9. ausncia de projetos complementares no licenciamento dc obras; 

lo. ausencia de Anota'o de Responsabilidade de Tcnica (ART) do 
profissional em projetos complementares de engenharia, Lei n6.496/1977; 

11. inobservancia das normas vi'rias e urbanisticas na certifica o de 

conclus五o de obras (Canas de Habite-se); 
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12, irregularidades na certifica9ao de concluso de obra para emiss百o de Canas 

de Habite-se; 
13. irregularidades na avalia9ao dos parmetros urbanisticos no licenciamento 
叱edifica96es; 

14. ineficiencia nos controles dos pagamentos a titulo de taxa de Execuc'o de 
Obras-TEO;c 

15. irregularidades no Processo n。  300.000.682/2009. Emisso de Alvar de 
Constru"o e Carta de Habite-se sem o pagamento de ONALT. Parecer n 
72/2012 - PROMAI/PGDF. 

Diante das falhas apontadas, recomendamos que a Administra9ao Regional de 
Aguas Claras promova dilig6ncias nos Processos relativos a concessao de Alvars de 
Constru o e de Canas de l-labite・sc, buscando o saneamento das irregularidades apontadas. 
Ato continuo promova as apura96es necess自rias para fins de determina9ao e cobran9a de 
valores de outorgas onerosas (ODIR e ONALT e Termos de Compromisso e Parcelamento cm 
atraso) ainda pendentes. 

Alm disso, lendo em vista a possibilidade de terem sido cometidas infra9るes 
disciplinares, conforme consignado nas an'lises lan9adas nos pargrafos anteriores, toma-se 
necess'rio a instaura'o de procedimento para apuraao de responsabilidade de quem deu 
causa a cada situa叫o c a sua possivel responsabiliza9喜o. 

Cumpre ressaltar a necessidade de que sejam observadas, ponto a ponto, as 
recomenda"es lan9adas , nas anlises anteriores, de modo a tornar efetivas as medidas 
saneauoras a scm】laootauas peta noministra9ao 氏eglona! (it ハguasしia ias・  

Recomendamos o encaminhamento do presente relatrio a Casa Civil da 
(iovernadoria do Distrito Federal para conhecimento e providncias de sua al9ada 

Informa-se, ainda, que os processos devero permanecer A disposi9ao dos 
6rgaos de controle interno e externo, para anlise das medidas adotadas em futuras auditorias 
e/ou inspe96es, oportunidade em que se verificar自  o cumprimento das recomenda96cs. 

Por fim, informamos aue o oresente Relat6rio, na fase oreliminar. foi 
encaminnaao ao curigente maximo aa A aministra9ao K egionat ae A guas ciaras, por meio aos 
Oficios no 1.485/2014 - GAB/SIC, de 11/08/2014 (Relat6rio Preliminar de Auditoria 
Especial no 2/2014 - GAB/CONT-STC) e no 1.597/2014 - OAB/STC, de 22/08/2014 
(Relat6rio Preliminar Complementar de Auditoria Especial n 3/2014 - GAB/CONT-STC), 
prorrogados mediante Oficio n 1.711/2014 - GAB/SIC, de 19/09/2014 para sua 
manifesta9ao at' 08/10/2014 quanto s justificativas para as situa es constatadas, conforme 
estabelecido no art. 31 da Portaria n。  89-SIC, de 21/05/2013. 
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Tendo em vista o vencimento do prazo estabelecido sem que houvesse novo 
pedido de prorroga9flo de prazo e da ausencia de manifesta9o tempestiva do gestor da 
Unidade, emitimos o Relatrio Final de Auditoria Especial. 

Brasilia, 24 de outubro dc 2014. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE 
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