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REGISTRO NO CA~~~~IO:: OFTclO DATA

LOCAllZAÇAo

~reas Especiais A quadras 1 e 6 do SHN

Area Especial 1 quadra A do SHS

Ver nota 5

I . USOS

1.1 Admitidos: complexo hoteleiro, inclusive apart-hoteis. ~
tividades comerciais e de prestação de serviços.

2. PARCElAMENTO

2. 1. O definido nas plantas SHS-PR 7/1 e SHN-PR 1/2 e SHNPR 3/1

2.1.1. Cada uma das Âreas Especiais constitui unidade imobilii-

ria fisicamente indivisTve1.

3. OCUPA~j\O E GABAR ITOS

3.1. Cota máxima de coroamento igua1 a 65.00m a contar da c~

ta ou cotas de soleira a serem determinadas pelo DeU/SVO para c~

da uma das Areas Especiais.

3.1.1. O número de pavimentos fica a critério de cada projeto,'

respei~.das a cota máxima de coroamento) os pés direitos mrnimos e

a área máxima de construção estipu1ados nos Ttens 3.1. acima e

3.2. e 5.1. abaixo.

04 FLS - FL 01

DE EDIFICAÇÃO E GABARITO
SETOR HOTELEIRO SUL-QUADRA. A ÁREA ESPEQAL 01
SETOR HOTELEIRO NORTE-QUADRAS 01.06 ÁREAS
ESPEelAIS A

I

,

~

USO -

"NG8

NORMAS

10/87

DATA: 22 / 01 / 87 AUTORPROJ.: CONF.NGB: ~Q.r) VISTO: ~
Ma ELlSA RICEDLA DPL- IVELISE IVELlSE

GOVERNO DO DISTRITO F.EDERAL - SVO - DeU

PROCESSO N: 030.000.110/87

DECISO N: 10/87 - CAUHA 83/91-CAUMA 14/92-CAUMA

DATA : 21/01/81 24/07/1991 25/03/92

DECRETO . 10298 11 4f)4 11 RS4.

DATA : 10/04/87 ?'i/nq/l qql ?r;/nl/q?



3.2.

- ~- -- ~
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1\rea mâxima de construção (A.M.C.) igual a 1I8.000~2~ IncluI i

ve subso1os.
-

3.2.1

3.3.

,. .-

Não são computados na A.M.C. oS seguintes eiementos:

a) torres externas aos ediffcios quando destinadas exclusiva-

mente a circuiação vertical de emergência;

b) marquises e pórticos abertos.

Afastamento mTnimo em relação às divisas:

a) abaixo da cota de soleira - afastameQto nulo;

b) acima da cota de soleira - afastamento nuJo desde que o

projeto propicie caminhamento generoso para pedestres no

interior do lote~ ~._-~c:s~-_«1...E.Q.~!~_co~~..!JL'!tóE_i?; caso cal!.
tririo~ afastamento mTnimo igual a S,OOm em relaçio a ta-'

das as divisas.

GARAGENS E ESTACIONAMENTOS.,- - -
4.1. E obrigatória a previsão de garagens elou estacionamentos no

interior do iate, em superfTcie elou subsolo, i razio de 25m~ de luper

ffeie para cada 100m2 de área construida. -

5. - --

5 .1.

5.2.

,..~I SPOS~ç~-~~~ ERA I~

pés direitos mfnlmos:

a) abaixo da cota de soleira igual a 2~60m;

b) acima da cota de soieira igual a 2~60m;

c) nas circulações e banheiros igual a 2,25m.

Utilização dos subsolos.

5.2.1. A utli Ização dos subsoios fica a critério de cada projeto, I

desde que assegurada a metragem quadrada destinada a estacionamento est!.

pulada no ftem 4.1. acima e atendidas as normas técnicas vigentes rel~

tivas às condições de ventilação e segurança contra incêndios.

5.3. Utillzaç~o das coberturas.

5.3. I. A uti lização total ou parcial das coberturas fica a critério!

de cada projeto. desde que nenhum elemento constr~ido~ inclusive casas

de máquinas e caixas d'âgua, 'uitrapiBssc"a cota máxima decoroamento.

5.4. Os projetos para as Areas Especiais devem ser submetidos ao I

DeU/SVO a nrvel de estudo preliminar para co~sulta prêvia. cabendo a
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esse 5rgio avaliar a convenlincia ou nio d~ submeti-Io i aprovaçao

CAUMA~considerandoa locallzaçiodas referidasireas.

do

5.5 O anteprojeto de cada area especial só poderá ser aprovado em

sua totalidade. independente da Implantaçio vir a ser gradativa.

5.5.1. O anteprojeto de cada área especial deve ser submetido à apr2

vaçio privia doCBDF no que se refere a interferincia de galerias c2

bertas para pedestrescom a segurançado conjunto.

5.6. Quaisquer despesas decorrentes de eventual passagem de redes'

na área correra por conta do proprietário. cabendo-lhe inclusive efetu_.

ar as devidas consultas junto às Concessionárias e à NOVACA?

NOTA: 1

NOTA: 2

NOTA: 3

Esta NGB substitui o GB 0003/1-SHN e S no que diz respeito

a Área Especial 01 - Quadra A do SH0s Cantiga Lote 1 da

Quadra SHS-A), Área Especial A- Quadra 1 do SH/N Cantiga'

Lote A da Quadra SHN-l) e ~rea Especial A - Quadra 6 do

SH/N Cantiga Lote A da Quadra SHN-6).

Esta NGB 10/87 foi alterada pela Decis~o n~ 83/91-CAUMA, de

24/07/91, homologada pelo Decreto 13.464 de 23/09/91,"no '

que se refere a exclus~o do compto do subsolo da área máxi-

ma de construç~o, quando destinado exclusivamente a gara-

gem", unicamente para o SHS-Quadra "A"-Área Especial 1 e '

SHN-Quadras 01 e 06-Área Especial "A", RA-I.Em 10/1r:f~T .

Esta NGB 10/87, no que diz respeito ao Lote 1 da Quadra'

"AS"Catual Lote 1 da Quadra 6), nesta norma denominado'

"Área Especial 1 Quadra A do SHS", foi complementada pelo

MDE-I07/91Ino que se refere à restriç~o da altura máxima de

edificaç~es em at~ 38,00m no trecho onde a faixa de limita-

ç~o de Gabarito para Construç~o Civil-Direç~o BSA l/ ,Rodea-

dor-Embratel atinge o lote em quest~o.O MDE-l07/91 foi ela7

borado para cumprir as determinaç~es da Decis~on2 99/90 -

CAUMA de 13/11/90, homologada pelo Decreto n~ 12.983

17/01!91.Em 13/1l/9t~'--,--" .~
-7 --' '
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NOTA 4:

NOTA 5:

NOTA 6:

I
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Em virtude do acréscimo das notas5 e 6, esta NGB 10/87 pa~

SOU a constituir-se de 04(quatro) folhas e as notas con~

tantes à fI. 03/04 foram numeradas para facilitar a ident~

ficação. Em 24/04/9~~

Esta NGB foi complementada pela Decisão n2 14/92-CAUMA, de

25/03/92, homologada pelo Decreto n2 13.854 de 25/03/92,no

que se refere à extensão das Normas de Edificação, Uso e

Gabarito para o lote n2 01 da Quadra 01 do Setor Hoteleiro

Sul da Região Administrativa de Brasília- RA I.

Em 24/04/92~

o lote n2 01 da Quadra 01 do Setor Hoteleiro Sul é o novo'

endereçamento do antigo lote 01, Quadra E segundo a planta

SHN e S PR-19/1 que integra o Gabarito SHN e S GB-0003/1.'

Na planta registrada em cartório SHS PR-2/5 consta para o

mesmo lote o seguinte endereçamento:Lote 1, Quadra ES.

Em 24/04/92~~

I
"I


