
PROCESSOS: 030.012056/92

DECISÕES:

DATAS:

DECRETOS: LEI tJ°. 1. 356

DATAS: 30.12.96

18.273

26.05.97

PUBLICAç;AO: DODF DE 31.12.96 DODF N9 99 DE 27,05.97

1. LOCALIZAÇXO:

Setor Hoteleiro Sul-SHS, Quadra "DS", lotes 8 e 9, atual Quadra 2, lotes'

"E" e "C".

2. "PLANTAS DE PARCELAMENTO:

SHS URB 71/93 fls. 01/01.

3. USOS PERMITIDOS:

3.a. Comercial-Prestação de Serviços

3.a.l. Bares, restaurantes e Congêneres

30a.2. Serviços Financeiros, unicamente, do tipo:

Câmbio-estabelecimentos

Cartões de crédito

. Empresa de seguros

. Fundos de investimento

Agência Bancária

3.a.3. Serviços Pessoais e Domiciliares

3.a.4. Serviços Profissionais e de Negócios

3.b. Comercial-Comércio de Bens lmercadorias)

3.b.l. Consumo Alimentar, unicamente, do tipo:

Bebidas

Especiarias

. Produtos naturais

Queijos e vinhos

Quitanda/frutaria

3.b.2. Consumo Pessoal e de Saúde

3.D.3. Consumo Eventual, à exceção de:

Artigos veterinários/animais domésticos
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. Depósito e distribuidores de bebidas

. Depósito e distribuidora de gêlo

. Estofados/colchões

. Ferramentas

Loja de ferragens e materiais de construção

. Magazine

. Supermercado

3.b.4. Consumo Excepcional, unicamente, do tipo:

. Aeromoclelismo/Nautimodelismo/Automodelismo/Feromodelismo/Plas-

timodelismo.

. Antiquário/antiguidades

. Artesanato/folclore

. Automotores

. Revendoras de automóveis/motos

. Casa filatélica/numismática

3.c. lnstitucional ou Comunitário-Lazer:

3.c.1. Diversão, unicamente, do tipo:

. Boate

. Danceteria/Discoteca

. Diversões eletrônicas

. Jogos (boliche, bilhar, peabolim e outros)

3.d. Institucional ou Comunitária-Educação:

3.d.1. Ensino não seriado

4. AFASTAMENTOS MINIMOS OBRIGATORIOS:

4.a. PAVIMENTO TERREO: denominado 19 paviemnto.

Não é obrigatório o afastamento neste pavimento. Entretanto, não é

permitido avançar com a edificação além dos limites dos lotes.

4.b. PAVIMENTO SUPERIORES: denominados do 29 ao 49 paviemntos.

Não é obrigatório o afastamento nestes paviemntos. Entretanto, não é

permitido avançar com a edificação além dos limites do lotes.

5. TAXA DE OCUPAÇAO:

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

5.a. PAVIMENTO TERRf,O: as taxas obrigatórias de ocupação (Tobr O) para o

Lote 8 (atual "Ei!) e Lote 9 (atual "C") são de 100% (cem por cento).

TobrO (Lotes 8 e 9)= 100%

5.b. PAVIMENTOS SUPERIORES: a taxa máxima de ocupação nestes

ambo,°' lote,é de ,oo~'~

pavimentos em
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6. TAXA DE CONSTRUÇ1i.O:

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

6.a. TAXA MAXIMA DE CONSTRUÇAO: (TmaxC)

A taxa de construção para os Lotes 8 e 9, incluindo o 12 subsolo, com

os usos previstos no item 3 desta NGB, é de 500,00% (quinhentos por',!

cento).

A taxa mínima de construção para os lotes 8 e 9, incluindo o 12 subs~

10, com os usos previstos no item 3 desta NGB é de 300,00% (trezentos

por cento)

.TminC (Lote 8) = 300,00%

. Tnim (Lote 9) = 300,00%

7. PAVIMENTOS:

7.a. Nill~ MAXIMO: para ambos os lotes, o número máximo de pavimentos é de

finido pela altura máxima de edificação.

7.b. PAVIMENTO TERREO: denominado 12 Pavimento, corresponde à cota de so-

leira a ser fornecida pelo Serviço Topográfico da Administração de

Brasília - RA. L

Destina-se a todos os usos previstos no item 3 desta NGB.

7.b.l. E permitido o avanço de pilares estruturais além dos limites dos

lotes, no máximo 1,00m (um metro).

7.c. PAVIMENTOS SUPERIORES: denominados do 22 ao 42 Pavimentos, destinam-

se a todos os usos previstos no item 3 desta NGB.

7.d. SUBSOLOS: denominado do 12 ao enésimo pavimentos situados imediatamen

te abaixo do Térreo (12 Pavimento)

7.d.1. O 12 subsolo destina-se além dos usos previstos no item 3 desta

NGB à garagem, casa de máquinas, depósitos e reservatórios, des-

de que asseguradas as corretas condições de ventilação, ilumina-

ção e segurança.

7.d.2. Os usos a que se refere o item 7.d. 1 desta NGB, à exceção de ga-

ragem, só poderão ser colocados dentro da área defin~da pelos li

mites dos lotes e conforme o croqui abaixo:

,.-'SK~ ,-"b.,
;:7 - '--"-..
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7.d.3. SUBSOLOS TIPO: denominados do 29 ao enésimo subsolos, destinados

unicamente a garagens e casa de máquinas. Os limites e dimensões

destes pavimentos são definidos pelo constante no croqui do item

7.d.2 aClma.

Todos os vãos, áreas e poços de iluminação e ventilação d03 sub-

dos

7.d.4

solos poderão avançar até 1,OOm (um metro) além dos limites

lotes, desde que não constitituam impedimento à livre circulação

de pedestres.

7.d.S. A laje de cobertura do subsolo, no trecho que ultrapassar os li-

mites dos lotes, deverá estar no mínimo a 1,OOm (um metro) abai-

xo da cota de soleira, e ser dimensionada de modo a permitir so-

brecarga de jardins, faixas de rolamento e/ou estacionamentos de

veículos pesados, não podendo aflorar à superfície.

7.d.6. No caso de interferência dos subsolos e/ou rampas de acesso às '
mesmas com redes das concessionárias de serviços públicos, cabe-

rá ao proprietário o ônus does) remanejamento(s).

7.d.7. As áreas de subsolos situadas além dos limites dos lotes serão

objetos de concessão de uso.

7.d.8. A(s) rampa(s) de acesso ao(s) sobsolo(s) de ambos os lotes pode-

rão se desnvolver fora dos limites dos mesmos, entretanto

obrigatoriamente entrada e saída pela Via SHS-2.

8. ALTURA DA EDIFICAÇAO:

terão

8.a. Para ambos os lotes, a altura máxima da edificação, a partir do nível

do Pavimento Térreo, que corresponde à cota de soleira,
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(treze metros), até a parte mais alta da edificação, incluindo cumeel

ra e quaisquer outros elementos construtivos, à exceção de caixa

d'água e casa de máquinas.

8.b. Para ambos os lotes, a altura mínima da edificação, a partir do nível

do Pavimento Térreo, que corresponde à cota de soleira é de 7,00m (se

te metros).

9. ESTACIONAMENTO E/OU GARAGEM:

Para ambos os lotes, é obrigatória a implantação de estacionamento em sub-

solo, na proporção de l(uma) vaga para cada 75,00m2 (setenta e cinco

tros quadrados) da área total edificada.

me-

17.ACESSOS:

0(6) acesso(s) de veículos aos subsolos de ambos os lotes deverão ser efe-

tuados anicamente pela Via SHS-2.

18.DISPOSIÇOES GEP~IS:

18.a. esta NGB-71!93

18.b. Esta NGB-71!93

é composta dos itens nQ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17 e 18.

é complementada pelas normas e regulamentos constan-

tes do Código de Obras e Edificações de Brasília-COE, aprovado

Decreto nQ 13.059 de 08.03.91.

pelo

18.c. Esta NGB-71!93 anula e substitui as disposições constantes nas

mas de uso, gabarito e edificação SHN e S GB-0003!1, ite

nor-
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