
PROCESSOS'

DECISÕES:

030.008.512/88

76/88 -CAUI'1A

DA TAS: 29/06/88

11. 248D EC R ETO S :

DATAS: 13.09.88

PUBLIÇAÇÃO: 14.09.88

1 - LOCALIZAÇÃO

Setor de IndfistriasGrãficas - Quadra 06 - Lote 800

2 - PLANTAS DE PARCELAMENTO

SIG PR 2/1

3 - UISO PERHITIDO

3a. Depósitos, oficinas e indústrias relacionadas com ]OE

nais, ~evistas, gráficas e editoras.

3b. Transmissoras e receptaras de rádio e televis~o.

4 - AFASTA~~NTOS ~ÚNIMOS OBRIGAT6RIOS

~
o

VIA

6 - TAXA' H1\xnlA DE CON~TRUÇÃO

(área total edificada 7 pela área do lote) x 100

TmaxC = 200% (duzentos por cento) da área do lote.

7 - PAVII.1ENTOS

7a. NÚHERO JY!ÁXU10: 04 (quatro) pavimentos

NORMAS DE EDIFICAÇÃO J USO E GABARITO

NGB 55 /88
J

SI G - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS

QUADRA 06-LT. 800 - IMPRENSA NACIONAL.
FOLHA: 01/04 COE 021

DATA: 15/06/ ee PROJETO: APROVO: ~
IVELISE DeU

DeU I S VO - GOVERNO DO DISTRITO F E D E R A L
~

~'-,~-'--'-

ENDEREÇO FRENTE FUNDO LATERAL LATERAL-

em) (m) DTlJTA ES9UERDAm)

Quadra 06
20,00Lote 800

,- 3,00 3,00



7b. SUBSOLO: optativo. Destina~se a atividades de permane!2,

cia transitória.

7c. COBERTURA: Sobre a cobert~ra serã permitida somente a

construç~o de caixa d'ag~a e casa de mãq~inas.

8 '""ALTURA DA EDIFIÇAÇÃO

A alt~ra máxima da edificaçao é de 15,OOm (quinze metros) ,

incluíndo caixa d'agua e casa de mãq~inas

9 - ESTACIONAr1ENTO E/OU GARAGEM

será obrigatório a implantaç;o de estacionamento de ~
velC~

10s dentro dos limites do lote de modo a atender o n~ero

de vagas necessário às instalaçoes industriais.

11 - TRATAMENTO DAS DIVISAS

o cercamento do lote será obrigatório nas divisas laterais

e f~ndos, devendo ter altura máxima de 2,20m (dois metros

e vinte centímetros), podendo ser:

lla. do tipo grade o~ alambrado em todas as divisas do lote.

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

exceç~o da testada voltada para a via de acesso ao 10

te.

Nesta divisa poderá ser construído com cercamento do

tipo misto, ( alvenaria e grade) desde que garantida

um mínimo de 70% (setenta por cento) de transparência

visual, de sua área em elevaç;o

12 - CASTELO DUAGUA. .. - .

será permitida a construção de torre o~ castelo d'agua com

altura máxima de 25,OOm (vinte e cinco metros) .

~y
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13 ~ RESXDÊNCXA DO ZELADOR
~~~-

Será permitida, a existgncia de ~ma ~nidade residencial p~

ra zeladoria com área máxima de 68,Oom2 (sessenta e oito me

tros quadrados), computada na taxa máxima de construção.

14 - GUARITA.
~~

Será permitida, dentro do afastamento obrigatório, a cons

trução de guarita, podendo, para efeito de composição arqu~

tetônica do conjunto do portão de entrada, ser constituída

de uma edificação de até 6,OOm2 (seis metros quadrados)

duas edificações de até 4,OOm2(quatro metros quadrados)

ou

ca

da uma. Quando existir cobertura ligando as guaritas sobre

os acessos, apoiados nas duas edificações, em pilares ou

em balanço, sua área não será computada no cálculo da area

de constr~ção estabelecido neste item e nem na taxa m5xima

de constr~ção.

15 - TAA'FAMENTO J?AS FACHADAS

Será permitida a construção de marquise para proteção dos

acessos do pavimento térreo, desde que a distância de seu

limite (beiral) a divisa do lote não seja inferior a

1,OOm (um metro). SOmente os brises, nos pavimentos superi2

res, poderão avançar sobre os afastamentos obrigatórios e no

máximo 1,OOm (um metro) .

18 - DISPOSIÇÕES. Gj3R1US

18a. Esta NGB é composta dos itens 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,

14, 15 e 18.

18b. SUBES'r'AÇ1\Q ELÉTRICA - Será permitida a construção de

subestação elétrica na área de afastamento frontal do

lote, desde que distante °,6Om(sessen ta centímetros) da

divisa frontal, podendo incidir sobre o afastamento la

teral.
<\~t'
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18c. - Esta NGB 55/88 foi acrescida de mais urna folha com o obj~
tivo de incluir nova~ notas. Em, 14.08.96.

l8d. ~ Esta NGB 55/88 foi alterada no subitem 7c ~ COBERTURA sen

do permitido a utilizaç~o de 40% (quarenta por cento)

~~ea de cobertura Para atividade~ de lazer e cultura

da

de

acordo cOm a Lei n9 632 de 23.12.93. Em

14.ift
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