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PROCESSOS:

DECISOES:

DATAS:

DECRETOS:

DATAS:

PUBLICAÇÃO:

l-LOCALIZAClo.

030.0CJ5.250/89

50/89 - CAUYA

06/07/89

14 90-cA:m~l'

08 02 90

12.32611.915

24/10/89

DO/DF n9 203 de 25/10/89 ro F n973 de 18/04/90

SEP/N - Setor de Edifícios de Utilidade

Ouadras 503 a 516.

Pública Norte

2-PLAN'I'AS DE p~

SEP/N - PR 10/3

PR 11/3

PR 14/3

PR 13/3

PR 20/3

PR 7/3

PR 25/1

PR 9/3

PR 26/1

PR 27/1

PR 28/1

PR 29/1

PR 30/1

PR 12/2

3-USO PE"UTIOO

Atividades Comerciais e Institucionais, assim definidas:

3a. Comércio de bens - Abastecimento alimentar: mercado/super~

(Mercadorias) mercado.

Artiqos pessoais e de saúde

- Artiqos eventuais

DE E D I F I C A ç Ã O USO E G A B A R I T O

P/N- SETOR DE EDF 101 DE: UTI..~Df P\8L1CA NORTE:
QUADRAS 505. 518

NORMAS

NGB
,"OLHA: 01 / OS

DATa:~/~/..

DeU'IVO - 80V!RNO DO DIITRITO FEDERAL



FRENTE FUNDO LAT.DIREITA LAT.ES0UE~.
ENDERECO (m) (m) (m) (m)

SEP/N-QUADRAS PARES 3,00 3,00 5,00 15,00

SEPjN-OUADRAS t.ARES 3,00 3,00 15,00 5,00

- Artiqos excepcionais: Autornotores: pe-

ças e acessórios: revendedoras de auto

móveis/bicicletas/motos.

3b. Prestaçao de serviços - Serviços financeiros

- Servicos profissionais e de neqo-

cios

- Servicos de comunicacao

3c. Serviços sociais - Sócio-cultural

3d. Educação - Ensino nao seriado

4 -AFASTNlEN'l'CS MbtMO$ OBRIGATeRIOS ~\/~
V VIA -

5-9AXA MAXIMA DE OCUPN'".Io
"

(Projeção horizontal da área edificada ~ pela área do lote)xlOO

Tmáxo= 57% (cinquenta e sete por cento)

'-TAXA MAxIMA DE C~tK'Jo

(Area total edificada ~ pela área do lote) x 100

TmáxC= 235% (duzentos e trinta e cinco por cento)

1-PAV1)81JOS

7a. NQMERO MAXIMO: definido pela altura máxima da edificaçio

(ver ítem 8) .

7b. SUBSOLO(S): optativo(s) - destina-se à ~ara~em, depósitos

e complemento de lojas, desde que asse~uradas a correta i~

luminacao e ventilacao. O subsolo que aflorar 2,10m (dois'
- -

metros e dez centímetros) acima do n!vet natural do terre-

no, poderá se constituir em unidade(s) independente(s) do

térreo. As rampas de acesso e os pocos de iluminaçao e ven

tilaçao deverao se desenvolver dentro dos limites do lote,

sendo permitida sua localizaçao dentro das áreas dos afas-

tamentos obriqatórios. O número de vaqas na qaraqem
p~



ser computado no numero de vagas exigido para estaciona~en
~

to. A area em subsolo destinada para garagem nao sera com--

putada na taxa máxima de constru~ão.

7c. COBERTURA: Destina-se obrioatoriamente à cobertura da edi-

ficação, caixas d'áoua e casas de máquinas, sendo permiti-

do optativamente o uso de lazer e atividades culturais com

ocupaçao máxima de 40% (quarenta por cento) da area do úl-

timo pavimento. As constru~ões, com exce~ao das caixas'

d'água e casas de má0uinas, deverão distar no mínimo de

2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) do perímetro'

da ed~ficação. A altura máxima permitida na cobertura e de

4,OOm (quatro metros) acima do estabelecido na Altura da

Edificaçao (item 8).

8-ALTURA 8E EDI7ICACXo.

A altura máxima da edificaçao, a partir da cota de soleira, fOE

necida pela Divisão de Topoqrafia e Cadastro-DTC/DeU/SVO é de

l7,OOm (dezessete metros), excluindo as edificacões permitidas'

na cobertura.

'-ESTACIONAMENTO E/OU C~(;EM

1. t obrigatõrio a implantação de estacionamento de veículos

dentro dos limites do lote, em superfície e/ou subsolo na

proporção de 01 (urna) vaqa para cada 50,00m2 (cinquenta

tros quadrados) de área construÍda.

me-

ll-TRATAMEtn'O DAS DIVISAS

t permitido o cercamento dos lotes co~ altura máxima de 2r~

(dois metros e vinte centímetros), podendo ser:

lIa. do tipo qrade ou alambrado em todas as divisas do lote.

llb. do tipo cerca viva ou muro em todas as divisas com exceçao
-

da divisa voltada para a via de acesso ao lote. Nesta divi-
sa, poderá ser construido um cercamento do tipo misto (al-

venaria e qrade), desde que oarantida um míni~o de 70% (se-
tenta por cento) de transparência visual, de sua área e~

elevaç~

"'-I."..P'L.: o.~



14...GUARI'l'A

~ permitid., dentro do afastamento obriqatórto, a constru0ao de

auartta, podendo, para efeito de cornposir.ao arquitetõnica do

conjunto do portao de entrada, ser constituída de uma edifica~'

çao de até 6,OOm2 (seis metros quadrados) ou duas edificacões

de até 4,OOm2 (quatro metros quadrados) cada urna. nuando exis-'

tir cobertura liaando as quaritas sobre os acessos, apoiada nas

duas edificações, em pilares ou em balanr.o, sua área nao será'

computada no cálculo da área de construr.ão estabelecido neste

item e nem na taxa máxima de construr.ao.

18-DISPOSICOES GERAIS

18a. Esta NGB é composta dos ítens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14 e 18.

18b. TORRE DE CIRCULACÃO VERTICAL - ~ permitida a construr.ao de

torre vertical, constituída no máximo de circulacoes, ele-

vadores, caixas de escadas, rampas é lixeiras, localizada'

no afastamento mínimo obriaatório da lateral direita (qua-

dras pares) e da lateral esquerda (quadras ímpares), deven

do manter um afastamento mínimo de 5,OOm (cinco metros) da

divisa do lote, conforme croquis. A altura máxima seri

21,OOm (vinte e hum metros), sendo sua grea computada

taxa máxima de construçao.
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~

NOTA:

Esta NGB foí modífícada no item 4 com vístas, a ade~uá-la ao

croquí às rolhas 0,1 desta.

Os afastamentos foram alterados da seguínte forma:

Nas quadras pares, lateral díreíta passou a ser 5,OOm e ia

teral esquerda passou a ser 15,OOm.

Nas quadras ímpares, lateral díreíta passou a se~/ 15,OOrn e

lateral esquerda passou a ser 5,oom~

I
- M/8' - FL.: 05/05
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