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USO, GABARITO E NORMAS DE EDIFICACKo

A - UNIDADES:

Lotes 1,2,3 e 4 do SAI/Sul - Plantas URB 60/86 (SICAD 153-1
-2-D, 153-I-3-C, 153-I-5-B e 153-I-6-A).

I - DESTINArÃO:

Clube esportivo, churrascaria, restaurante/boate, bar/

restaurante ou sÜ1ilares, par0ue de diversões, dr ive-in,

creche e centro de treinamento.

2 - AFASTAf>1ENTOS ~11NIl'10S OBRIGATORIOS:

10.00m de todas as divisas do lote para os edifícios.

,Junto - divisa do laqo, permitido somentea sera a cons-
trucão de garagens de barco e ancoradouro, sendo permi-
tida, ainda, a construcão de "0uebra-~1ar", para a prote

-- dos barcos, devendo sinalizado de('ao o mesmo ser acor
-

do com as normas de navegacao e sua extensão nao deverá
ultrapassar os limites do lote. O projeto do "Quebra -
1'1ar" d ev er á ser subI"etido ao Ministér io da 1\1ar inha, 0ue

examinará os aspectos de sequranoa e navegaçao.

3 - DIVIfA DO LAGO:

Será determinado por levantamento topográfico a ser exe
-

cutado, mediante re0uerimento do interessado, pela Divi-
sao de Topoarafia e Cadastro/DeU/SVO.
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4. CAIS:

Será permitida a construção de cais para contenção das águas,

com altura máxima não superior a 1,50m ( um metro e cinquenta

centimetros), acima da cota 1.000 (mil) metros. Sua locacão

deverá seauir exatamente a divisa do lago tal corno foi

tada topograficamente nela DTC/DeU/SVO.
levan

5. TAXA ~1ÁXIMA DE OCUPArÃO:

30% da área do lote aue,somados com a area pavimentada,não de

vera ultrapassar 70% da área do lote.

6. TAXA MÁXIMA DE CONSTRUrÃO:

60% da área do lote.

7. ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACÃO:

9.00m a partir da cota de soleira do ponto mais alto do ter

reno, a ser fornecido pela DTC/DeU/SVO, não computados caste

10 d'áaua e ginásio de esportes aue poderão exceder este li

mite, desde aue seja justificada tecnicamente a necessidade'

em memorial.

8. SUB-SOLO:

Optativo, computado na área de construcão. A sua utilizacão'

ficará condicionada a previsão de ventilacão necessária, de

acordo com as normas do Código de Edificacões de Brasilia.

9. ESTACIONAMENTO:

Obriqatório, interno ao lote, previsto na proporcao de l(uma)
2 2vaqa (25m) para cada SOm da área de construção, devendo ser

arborizado à razão de 1 (urna) árvore nara cada 2(duas) vagas.

O estacionamento poderá estar dentro do afastamento minimo o

briaatório.

10.TRATM1ENTO DAS DIVISAS:

Será permitida a construção de alambrados, cerca de arame

so e/ou cerca viva, com altura máxima de 1.80m.
li

11.GUARITA:

Poderá ser edificada dentro dos limites do afastamento minimo

obriaatório. Poderá funcionar na guarita a Secretaria e dema

i s der>endênc i as ad!'1ini s tr a ti vas . desde aue cons tituam um
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conjunto arauitetõnico.

B - UNIDADE:

Lote 5 do SAI/Sul. Plantas URB 60/86 (SrCAD 153-I-6-B, 153-1-3-

C, 153-I-3-D e 153-I-6-A).

1. DESTINACÃO:

Usina de Tratamento de Lixo e atividades complementares. (*)

2. AFASTA1\1ENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS:

10.00m de todas as divisas do lote

3. TAXA MÁXIMA DE OCUPArÃO:

30% da área total do lote

4. TAXA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃO:

60% da area total do lote.

5. ALTURA MÁXIMA DE EDIF'ICACÃO :

9.00m a partir da cota de soleira do ponto mais alto do Ter

reno, a ser fornecido pela DTC/DeU/SVO, nâo computado caste

10 d'áaua e as "Usinas".

6. CASTELO D'ÂGUA:

Será permitida a construcão de Torre ou castelo d'água,cuja

altura deverá ser justificada pelo projeto de instalacões

hidráulicas ou exiqência do Corpo de Bombeiros.

7. ESTACIONAMENTO:

Será obrigatória a previsão do estacionamento no interior

do lote, em superfície, na proporcão de l(uma) ,vaga (25m2 )

para cada 100 m2 (Cem). de área construída. Será obrigat~

ria a implantação de 1 (uma) árvore para cada 2(duas) vagas,

que será incluido no cálculo da área verde.

8. TAXA MíNIMA DE ÂREA VERDE:

Será obriaatória a reserva de área verde (arborizada e/ou

ajardinada) dentro dos limites do lote,com taxa mínima de

20% da área do mesmo e que deverá estar implantada na oca
sião da concessão do "habite-se". Poderá estar implantada

dentro do afastamento obriqatório do lote. ~/)



9 - r; UARI TA :_._----

Poderá ser constituída de um ou dois blocos e edificada den

tro dos limites dos afastamentos nrevistos, com área máxima
2de 4,00m para cada bloco.

10. RESIDENCIA DO VIGIA:

Não serão permitidas residências, salvo para vigia, com

máxima de 60m2.

11. TRATAMENTO DAS DIVISAS:

área

Será nermitida a construcão de alambrados, cerca de arame

so e/ou de cerca viva com altura máxima de 1.80m.

li

*NOTA: Entendemos como atividades complementares:

Servicos administrativos, oficinas e servico de apoio aos

funcionários.

c - UNIDADE:

Lote 6 do SAI/Sul - Plantas URB 60/86 (SICAD 153-1-6-B, 153-1-3-

D e 153-1-6-A)

1. DESTINACÃO:

Estação de Tratamento de Esaoto

2. AFASTA-MENTOS HINH10S OBRI(;ATÓRIOS:
--------.

10.00m de todas as divisas do lote

3. TAXA MÁXIMA DE OCUPACÃO:

30% da área total do lote

4. TAXA MÁXIMA DE CONSTRUCÃO:

60% da área total do lote

5. ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACÃO:

9.00m a partir da cota de soleira do ponto mais alto do terre

no, a ser fornecido pela DTC/DeU/SVO, não computados castelo

d'água e as "Estacões".

6. CASTELO D'ÁGUA:

Será permitida a construcão de torre ou castelo d'água, cuja

altura deverá ser justificada pelo projeto de instalacões hi

draúlicas ou exiqência do Corpo de Bombeiros.

7. ESTACIONAMENTO:

Será obrigatória a previsao do estacionamento no interior

~/



05 ~I. -~I 05

2
lote, em sunerficie, na nronorcão de l(uma) vaga (25m) para

2
cada 100m (Cem) de área construída. será obrigatória a im

nlantacão de 1 (uma) arvore nara cada 2 (duas) vaaas, aue se

rá incluído no cálculo da área verde.

8 - TAXA H1NIHA DE ÁREA VERDE:

Será obriaatória a reserva de area verde (arborizada e/ou a

lardinada) dentro dos limites do lote com a taxa mínima de

20% da área do mesmo e aue deverá estar imnlantada na ocasião

da concessão do "habite-se". Poderá estar imnlantada dentro

do afastamento obriaatório do lote.

9 - r::UARITA:----

Poderá ser constituída de um ou dois blocos e edificada den

tro dos limites dos afastamentos previstos, com área
2

de 4,OOm nara cada bloco.

máxima

10 - RESIDENCIA DO VIGIA:

Não serão permitidas resid~ncias, salvo nara vigia, com área

máxima de 60m2.

11 - TPATN1ENTO DAS DIVISAS:---~--

Será nermitida a construcão de alambrado, cerca de arame

so e/ou de cerca viva com altura máxima de 1.80m.

b
li

N O T A: Esta NGB-60/86 teve o sub-item 1 (destinação)

do item A (lotes 1,2,3 e 4 do SAI/SUL) alterado, estendendo-

se seu uso para escolas de primeiro, segundo e terceiro grau,

mantendo-se inalteradas as taxas de ocupação, construção e aI

tura máxima permitidas, face à edição da Lei NQ 1120 de 28

junho de 1996,'!",ublicadano DODF nO 125 ele 01/07/96.

~
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