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DECRETOS 12.164

31/01/90DATAS:

PUBLICAÇÃO 01/02/90 DO/DF n9 23

1. LOCALIZAC~O

Setor Hospitalar Local Sul - SHLS - Lotes 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9.
Setor Hospitalar Local Norte - SHLN - Lotes 1,2,3,4,5,7,8,9,10

e 11.

2. PLANTAS DE PARCELAMENTO

SHLS 1.0/3

SHLN 1.0/1

3. USO PERMITlOO

.

3a. Atividades Institucionais de Saúde.

. Hospitais- hospital especializado (pequeno porte)

- casa de saúde (pequeno porte) .
. Serviços especia1izados

3b. Atividades Comerciais de Bens

. Artigos pessoais e de saúde

. Artigos eventuais - ótica

. Artigos excepcionais - artigos ortopédicos

- instrumentos e materiais médicos

e dentários.

(Mercadorias)

- farmácia/drogaria

3c. Atividades Comerciais de Prestação de Serviços

. Bares, restaurantes e cong~neres- bar, restaurante e simi
. -

lares.

. Serviços financeiros - ag~ncia bancária.

. Serviços profissionais e de neqócios - consultórios \~
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FRENTE FUNDO LATERAL LATERAL
ENDERECO (m) (m) DIR. ESQ.

(m) (m)

SHLS - Lotes 1,2 e 3 PAVIMENTO

SHLN - Lotes 2,3,4 5
T1!:RREO 20,00 5,00 5,00 5,00

e

(frente p/ Via W-3)
DEMAIS

PAVIMENTOS 20,00 10,00 10,00 10,00

SHLS - Lotes 4,5,6,7,8 PAVIMENTO

e 9
T1!:RREO 5,úO 5,00 5,00 5,00

SHLN - Lotes 1,7,8,9, DEMAIS

10 11
PAVIIlENTOS 10,00 10,00 10,00 10,00

e

!I I~

4. AFASTAMENTOS MINlMOS OBRIGATCRIOS VIA

5. TAXA J«XI.MA DE OCUPAcAO

(Projeção horizontal da área edificada 7 área do lote) x 100.

TmáxO= 50% (cinquenta por cento) da área do lote.

6. TAXA MIx.1MA DE CONSTRtJ('>.JO

(Ârea total edificada ~ área do lote) x 100.

TmáxC= 100% (cem por cento) da área do lote.

7. PAVIMENTOS

7a. NÚMERO MÂXIMO: 6 (seis) pavimentos.

7b. SUBSOLO(S}: Será obriga~ória a utilização de subsolo(s),
I

não incluído(s) na Taxa Máxima de Construção, com ocupação

até 100% (cem por cento) do lote, destinado (s) 'a craraqem,à

razão de 2 (duas) vagas por consultório ou 1 (urna) vaqa pa

ra cada 20,00m2 (vinte metros quadrados) de área construí=

da, sendo seu acesso interno ao lote. Poderão funcionar tam

bém neste(s) pavimento(s), serviços de apoio tais corno: d~

pósitos, banheiros, vestiários, oficinas de manutenção,

desde que asseguradas a correta iluminação e ventilação;
I

neste caso, serão incluídos naTaxa Máxima de Construção.

7c. COBERTURA: Sobre a cobertura será permitida somente a cons

trução de caixas d'áqua e casas de máqÚinaS~~



8. ALTURA DE EDIFICArÃO

A altura Máxima da edificação, a partir da cota de soleira no

ponto m~dio do terreno, fornecida pela Divisão de Topoorafia e

Cadastro-DTC/DeU/SVO ~ de 24.00m (vinte e 0uatro metros), co~

respondente à parte mais alta da edificação, incluindo cuneei

ra, caixas d'água e casas de máquinas.

9. ~STACIONAHENTO E/OU GARAGEH

Será obri0atória a implantação de estacionamento de veiculos,

dentro dos limites do lote, em superficie, na proporção de 01
2(uma) vaoa para cada 200,OOm (duzentos metros 0uadrados) de

área construida, al~m do exioido no(s) subsolo(s) (item 7b.) .

11. TRATM'lENTO DAS DIVISAS

O cercamento do lote nas divisas com os lotes limitrofes pode-

ra ser de qualquer tipo, sendo 0ue nas demais divisas será pe~
-mitido somente a execucao de cerca viva com ou sem alambrado ,

ou somente este. A altura máxima do cercamento não deverá ul-'

trapassar 2,20m (dois metros e vinte centimetros).

12. CASTELO D'ÂGUA

Será permitida a construção de torre ou castelo d'áoua, cuja

altura deverá ser justificada pelo projeto de instalacões hi-

dráulicas ou exigência do Corpo de Bombeiros, podendo ser edi

ficado dentro dos limites dos Afastamentos Hinirnos Obrioató-'

rios (item 4) .

17. ACESSOS

Os acessos aos lotes deverão ser feitos exclusivamente pelas

vias internas do Setor.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18a. Esta NGB 64/89 ~ composta dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,11,12,17 e 18.~~
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