GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Diretoria de Urbanização
Circular SEI-GDF n.º 9/2018 - NOVACAP/PRES/DU

Brasília-DF, 26 de outubro de 2018

PARA:
Secretários de Estado: Casa Civil; Saúde; Cidades; Esporte, Turismo e Lazer; Segurança
Pública; Gestão do Território e Habitação (CAP); Infraestrutura e Serviços Públicos; Educação;
Presidentes: Agência de Desenvolvimento do DF; Agência de Fiscalização do DF; e
Administradores(as) Regionais.

Prezados(as)Senhores(as)

A presente Circular obje va consolidar preceitos que tratam da emissão de “Declaração
de Habite-se”, a ser emi da por esta NOVACAP, rela vamente à execução de reservatórios de
amortecimento de águas pluviais.
Esta matéria está regulada, no âmbito desta Empresa, pelas Decisões de Diretoria n°s .
4.284ª e 4.303ª, ambas de 2017 e, mais recentemente, pelo Parecer SEI-GDF n.º 40/2018 NOVACAP/PRES/ASJUR, de 5 de julho passado (8899359).
Em nome da objetividade, destaco e reescrevo, do supramencionado Parecer, a seguinte
definição, que está sendo seguida por esta Diretoria de Urbanização:
"A NOVACAP, na qualidade de gestora do sistema de drenagem pluvial pública, por meio
da Decisão da Diretora Colegiada, prolatada na Sessão Extraordinária nº 4284ª, de 30 de janeiro de
2017, publicada em 06/02/2017, tornou obrigatório tal observação e começou a exigir o seu
cumprimento como condição para a obtenção do habite-se. Ou seja, a data da publicação,
06/02/2017, é o marco divisor de águas. Desde dessa data, nenhum alvará de construção ou licença
de obras inicias podem ser expedidos sem o projeto especíﬁco de previsão de amortecimento de águas
pluviais." (o negrito não é do original).
Assim sendo, ﬁnalizando, serão dispensadas da execução dos citados reservatórios de
amortecimento, as unidades imobiliárias cujos alvarás de construção tenham sido expedidos até 05 de
fevereiro de 2017.
Engº Daclimar Azevedo de Castro
Diretor de Urbanização
Documento assinado eletronicamente por DACLIMAR AZEVEDO DE CASTRO - Matr.0074892-7,
Diretor(a) de Urbanização, em 26/10/2018, às 12:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.
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