
FRENTE FUNDO LATERAL LATERAL
ENDEREÇO (m) (m) DIREITA ESQUER.

(m) (m)
TODOS OS LOTES 5,00 5,00 5,00 5,00
DESTA NGB.

PROCES808: 030.003.067/87

-
DECI80E8 :

DATAS:

36/89 - CAUMA

17/05/89

DECRITOS:

DATAS:

12.144

.-
'UILICAÇAO:

10/01/90

11/01/90 DO/DF N9 08

1-LOCALIZAçie

SHC/N - Entrequadras Norte - EQ/N 104/105 - Lote A

108/109 - Lote A

112/113 - Lote A

104/105 - Lote A

108/109 - Lote A

112/113 - Lote A

SRC/S - Entrequadras Sul - EQ/S

2-PLANTAS DE PARCELAMENTO

EQ/Su1 PR-67/1

EQ/Su1 PR-140/1

EQ/Su1 PR -80/1

EQ/Norte PR-68/1

EQ/Norte PR-83/1

3-USO PER.MITIDe

3a. Lazer: Recreação - Clube de Vizinhança.

i \ /~
\~tVIAW-I4-AFASTAMENTO~ MtN~MQS IDBRIGATÕRIOS

NORMAS
-

DE E D I F I C A ç A O t u SO E GABARITO

NGB - 31/89 EQ/N-S-ENTREQUADRAS NORTE E SUL
104110~, I081t~, 112/113 - LOTE.."

,"OLHA: 01/03



S~TAXA MÃXIMA DE OCUPAÇÃO

(Projeção horizontal da área edificada . area do lote)

TmáxO= 30% (trinta por cento).

x 100.

6-TAXA MÁXIMA DE CGNSTRUçIe

(Ãrea total edificada õ área do lote) x 100.

TmáxC= 60% (sessenta por cento).

1-PAVIMENTOS

7a. Número máximo: 2 (dois) pavimentos-t~rreo e ma1S 01 (hum) .

7b. Subsolo: optativo, respeitados os itens 4 e 5.

8-ALTURA DE EDIFICAÇÃO

A altura máx1ma da edificação, a partir da cota de soleira, no

ponto m~dio do lote, fornecida pela Divisao de Topografia e Ca-
dastro-DTC/DeU/SVO ~ de a,SOm (oito metros e cinquenta centíme-
tros) .

11~TRATAMENTO DAS DIVISAS

o cercamento do lote deverá ter altura máx1ma de 2,20m (dois

metros e vinte centímetros), podendo ser:

lla. Do tipo grade ou alambrado.

llb. Do tipo cerca V1va ou misto (alvenaria e grade), desde

que garantida um mín1mo de 70% (setenta por cento)

transparência visual, de sua area em elevação.

,

de

12-CASTELO D'ÃGUA

Será permitida a construçao de torre ou castelo d'água, cuja '
altura deverá ser justificada pelo projeto de instalações hi-'

dráulicas ou exigência do Corpo de Bombeiros, podendo ser edi-

ficado dentro dos limites dos afastamentos mínimos obrigatori-

os.

14-GUARITA

Será permitida, dentro do afastamento obrigatorio, a constru-'

ção de guarita, podendo, para efeito de compos1ção arquitetôni

ca do conjunto do portao de entrada, ser constituída de ~
NG8 3\/89 - FLS.02/OS



edificação de ate 6,OOm2 (seis metros quadrados) ou duas edifi
2cações de até 4.00m (quatro metros quadrados) cada uma. Quan-

do existir cobertura ligando as guaritas sobre os acessos, a-

poiada nas duas edificações, em pilares ou em balanço, sua á-

rea não sera computada no cálculo da área de construçao estabe-

-

1ecida neste item e nem na taxa máxima de eonstruçao.

18-DISPOSIÇÕES GERAIS

18a. Esta NGB é composta dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,14 e

1~

NO. 51 /89 - FLS.05/05
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