
PROCESSOS 111.004.487/85-2

DECISÕES

DATAS

DECRETOS 15.460

DATAS.
23/02/94

DODF 24/02/94PU8LICA~ÃO

1. LOCALIZAÇÃO:

Setor de Oficinas Norte - SOF/N

Quadra 04 - Conjuntos A a I todos os lotes

Quadra 05 - Conjuntos A a C todos os lotes

2. PLANTA DE PARCELAMENTO

URB 113/93 fls. 02/05 a 05/05

3. USOS PERMITIDOS:
,

3.a. Comercial - comercio de bens (mercadorias), varejista e

atacadista e, de prestação de serviços principalmente

serviços especializados (oficinas), com exceção de ser
-

viços de hospedagem;

3.b. Industrial - indústrias de pequeno porte, terciarias ou

de serviços e leves (pequeno potencial polui dor);

3.c. Depositos com exceção de produtos quimicos,

inflamáveis;

3.d. Institucional ou Comunitário para atividades da Admini~

tração do Distrito Federal (Órgãos, Empresas Públicas,

Sociedade de Economia Mista) e ensino não seriado.

nocivos e

4. AFASTAMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS:

A edificação poderá atingir todos os

que, obedecido o item 5~
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5. TAXA DE OCUPAÇÃO:

(Projeção horizontal da área edificada+ pela área do Lote) x 100

Tmax o = (taxa máxima de ocupação) = 80% (oitenta por cento)

da área do lote.

6. TAXA DE CONSTRUÇÃO:

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

Tmax c = (taxa máxima de construção) = 140% (cento e quare~

ta por cento) da área do lote.

7. PAVIMENTOS:

7.a. Numero Máximo: definido pela altura máxima da edifica
-çao;

7.b. 1Q Pavimento (térreo) destina-se a qualquer dos usos

permitidos no item 3 desta NGB;

7.c. Pavimento (s) Superior (es) - destinam-se a atividades

ligadas ou não ao pavimento térreo;
,

7.d. Subsolo: optativo - destina-se a garagem e deposito

desde que assegurada a correta iluminação e ventila
-çao naturais.

As rampas de acesso e os poços de iluminação e ventila

ção deverão se desenvolver dentro dos limites do lote.

Poderá ocupar 100% (cem por cento) da área do lote, não

sendo computado no cálculo da taxa maxima de constru
-

çao.

8. ALTURA DA EDIFICAÇÃO:

A altura máxima da edificação, a partir da cota de soleira

fornecida pelo DRLFO da RA-I é de 8,0Crn (oito metros) correspondente

a parte mais alta da edificação, incluindo cumeeira e não

computado caixa d'água e casa de máquinas.

9. ESTACIONAMENTO E/OU GARAGEM:

É obrigatório a implantação de estacionamento de veiculos

dentro dos limites dos Lotes 2, do Conjunto B e 2, 4 e 6 do

Conjunto C, da Quadra 5, em superficie e/ou subsolo na pr~

porção de 01 (uma) vaga para cada 100 m2 (cem metros quadr~

dos) de área construida~~~
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11. TRATAMENTO~S DIVISAS:

o cercamento do lote é obrigatório nas divisas entre lotes,

devendo ter altura máxima de 2,20m (dois metros e vinte cen

timetros) podendo ser:

11.a. do tipo 'grade ou alambrado em todas as divisas do

te;

10

1J.b. do tipo cerca viva ou muro em todas as divisas, com
-exceçao da téstada rrontal do lote. Nes

ta divisa poderá ser construido um cercamento do tipo

alvenaria e grade, desde que garantida um minimo de

70% (setenta por cento) de transparência visual, de

sua área em elevação.

12. CASTELO D'ÁGUA:

É permitido a construção de torre ou castelo d'água, cuja

altura devera ser justificada pelo projeto de instalações

hidráulicas ou exigência do Corpo de Bombeiros.

13. RESIDÊNCIA DO ZELADOR:

será permitida a existência de uma unidade residencial para

zeladoria, desde que sua área máxima não ultrapasse a 40%

(quarenta por cento) da área edificada destinada à ativida

de principal (item 3) e, seja limitada a area maxima de

68,00 m2 (sessenta e oito metros quadrados).

17. ACESSO:

Não será permitido acesso de veiculos aos lotes pelas vias

OA e OA-2.

Na via OA-5 somente será permitido acesso de veiculos

lotes 2, 4 e 6 do Conjunto C da Quadra 5;

aos

18. DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.a. Esta NGB 113/93 é composta dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,11,12,13,17 e 18;

18.b. Esta NGB 113/93 é complementada pelas normas e regul~

mentos constantes do Código de Obras e Edificações de

Brasilia - COE, aprovado pelo Decreto nQ 13.059 de
('-,'08.03.91.~~.
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