
MtNIMOS eBRIGAT~RIOS
ERNL ERSI.

4-AfASTAMENTOS

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

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

PROCE8808: 030.003.067/87

36/89 - CAUMA
-

D ICIIOE.:

DATA.: 17/05/89

DICR ETOS:

DATAS ..

12.144

10/01/90

PU8LICAÇÃO: 11/01/90 DO/DF N9 08

l-LOCALIZAÇÃO

SHC/N - Entrequadras Norte - EQ/N 202/203 Lote A

206/207 Lote A

210/211 Lote A

214/215 Lote A

SHC/S - Entrequadras Sul - EQ/S 202/203 Lote A

206/207 Lote A

210/211 Lote A

214/215 Lote A

2-PLANTAS DE PARCELAMENTO

EQ/Norte

EQ/Norte

E:~/Norte

PR-82/1

PR-84/1

PR-71/1

PR-78/1

PR-79/1

PR-72/1

EQ/Su1

EQ/Su1

EQ/Su1

3-USO PEllMITIDO

3a. Lazer: Recreação - Clubes Sociais ou Quadras Esportivas.

-NORMAS DE E DI FICA ÇAO . USO E GABA R I TO

NG8 - 33 / 89 EQ/N-S- ENTREQUADRAS NORTE E SUL
202/2031 20812aT1 21012111 214121fS -LOTE

ItA-

DeUI SVO -
AN li CON'. Me: v

GOV\E R\N O DO DI S T R I TO FEDERAL



5-TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO

(projeção horizontal da area edificada ~ área do lote) x 100.

TmáxO= 30% (trinta por cento).

6-TAXA MÁXIMA DECONSTllUçio

(Ãrea totaledificada ~ área do lote) x 100.

TmáxC= 60% (sessenta por cento).

l-PAVIMENTOS

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

7b. Subsolo: Optativo, respeitados os ítens 4 e 5.

a-ALTURA DE EDIFICAÇÃO

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

no ponto m~dio do lote, fornecida pela Divisão de Topografia

e Cadastro - DTC/DeU/SVO, ~ de a,sOm (oito metros e cinquenta

centímetros) .

lI-TRATAMENto DAS DI:VISAS

o cercamento do lote deverá ter altura máxima de 2.20m (dois

metros e vinte cent!metros), podendo ser:

lla. Do tipo grade ou alambrado

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

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

transparência visual, de sua área em elevação.

I2-CASTELO D'ÁGUA

Será permitida a construçao de torre ou castelo d'água, cuja

altura deverá ser justificada pelo projeto de instalações

hidráulicas ou exigência do Corpo de Bombeiros, podendo ser

edificado dentro dos limites dos afastamentos mínimos obrig~

tõrios.

l4-GUAIUTA

Será permitida, dentro do afastamento obri~atõrio, a contru-

ção de guarita, podendo, para efeito de composição arquitet~

nica do conjunto do portão de entrada, ser constituída de uma

edificação de atê 6,OOm2 (seis metros quadrados) ou duas e~~C

--~

Na. Sl/'. - nl - 02 rOI!



ficaçoes de até 4.00m2 (quatro metros quadrados) cada uma.

Quando existir cobertura ligando as guaritas sobre os aces-
sos, apoiada nas duas edificações, em pilares ou em ba1anr

ço, sua area não será computada no cálculo da área de cons
-

truçao, estabe1ecida neste item e nem na taxa máxima de

construçao.

18-DISPOSIÇÕES GERAIS

18a. Esta NGB e composta dos itens

14 e 18.

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,

18b. Quando forem destinados as Quadras Esportivas os proJe-

tos deverão ser
~~os

pelo Departamento de Urb~

nismo - DeU/S~

NO' 55/89 - FLS -05 /05
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