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-PUBLlCAÇAO:

l-LOCALIZAÇÃO:

Setores de Habitações Coletivas Norte e Sul - SHCN e S, faixas

100 (cem), 200 (duzentos) , 300 (trezentos) e 400 (quatrocentos) .
Setor de Habitações Coletivas Sudoeste - SHCSW, faixas 100(cem),

300 (trezentos) e 500 (quinhentos).

2-PLANTAS DE PARCELAMENTO:

Todas as Plantas Registradas em Cartório relativas às Projeções

para habitações coletivas em Superquadras dos Setores SHCN, SHCS

e SHCSN.

3-USO: PERMITIDO:

Habitacão Coletiva.
.

5-TAXA DE OCUPAÇÃO:

(Projeção horizontal da área edificada ~ área da Projeção) x 100

Taxa Obrigatória de Ocupação- TobrO= 100% (cem por cento).

7-PAVIMENTOS:

7a. Número Obrigatório:

7a.l Para as Superquadras 100 (cem) , 200 (duzentos) e 300(tre-

zentos) dos SRCN e S, e 100(cem), 300 (trezentos) e 500

(quinhentos
1 do SHCSW: 6 (seis) Pavimentos sobre Pilo-

tis, mais Subsolo(s) para garagem.
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7à.2 Para as Superquadras 400 (quatrocentos) dos SHCN e S:

3 (três) Pavimentos sobre Pilotis.

7b, Pavimento Térreo: Pilotis, correspondente à cota de soleira

fornecida pela Divisão de Tonoqra~ia e Cadastro - DTC do

DeDartamento de Urbanismo da SVo.

Destina-se obriqatóriamente a vestíbulos, apartamento de

zelador, denendências de faxineiros, caixas de corres~ondên

cia e compartiment03 com quadros de medidores e, cptativ~

te, a salão de múltipla utilização e compartirrento Ik3ra bicicletas.

7b.l A excecão das Suner0uadras 400 (0uatrocentos) dos SHCN

e S, sera obriqatória a existência de elevadores so-

cial e de servico indeDendentes, por conjunto de circu

lacão vertical.

7b.2 Nos casos onde existam elevadores social e de serviço in-

dependentes, serão obri~atórios vestíbulos social e de

serviço também independentes, devendo Dorem ser inter~

ligados.

7c. Pavimentos Superiores: Destinam-se obriqatóriamente às Uni-

dades Domiciliares ( Habitacões Unifamiliares).

7c.l Número Máximo de Unidades Domiciliares;

2N9 Máx de U.D. = Área de Projecão 7 14m.

?ara cada Projecão, o número Máximo de Unidades Domici

liares (ou aDartamentos) será determinado pela Área da

projeção dividida por 14m2 (quatorze metros quadrados).

7c.2 Do cálculo do Número Máximo de Unidades Domiciliares,'

que trata o ítem 7c.l acima, será considerado como re-

sultado final apenas o número inteiro encontrado, sen-

do desprezados os valores decimais.

7c.3 A exceção das Superquadras 400 (quatrocentos) dos SHCN

e S, será obri~atória a existência de portas de acesso

social e de serviço, independentes, para cada

mento.

aparta-

7c.4 Nos casos onde existam vestíbulos social e de serviço'

independentes por conjunto de circulação vertical, os'

mesmos deverão ser interligados.

7d. Cobertura: Destina-se obri~atóriamente à cobertura da edi~i

cacão, caixas d'áquae casas de máquinas, sendo'
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-
permitido, optativamente, o uso para lazer e recreaçao.

7e. Subsolo(s): Pavimento(s) localizado(s) imediatamente abaixo'

do Pavimento Térreo (Pilotis), destina(m)-se à qaraqens, ca-

sas de máquinas, reservatórios e depósitos, desde 0ue assequ-

radas as corretas condicões de iluminacão e ventilacão natu-

rais.

7e.l Â exceção das SUDerauadras 400 (quatrocentos) dos SHCN e
S, será obrigatória a existência de subsolo(s).

S. ALTURA DA EDIFICACÃO:

8a. A altura da edificacão sera definida pelo numero de Pavi-

mentos.

Sb. Na Superquadra Sudoeste - SQSIiJ 301 (trezentos e um) , a a!

tura máxima das edificações, incluindo casas de máquinas'

caixas d'áquaou quaisquer outros elementos, não poderá

ser superior a 27,00m (vinte e sete metros), contados a

partir da cota de soleira fornecida pela Divisão de Topo-
.

grafia e Cadastro do Departamento de Urbanismo - DeU/SVO,

devido à Faixa de Transmissão da Embratel.

9. ESTACIONAMENTO E/OU GARAGEM:

A im~lantacão de estacionamento de veículos em subsolo(s) ,

quando oorigatório(s), deverá atender à seguinte Drooorcão mínima:

9a. 01 (uma) vaqa por Unidade Domiciliar com até 04 (quatro)'

compartimentos de permanência prolongada, de área igual'

ou superior a S,OO m2 (oito metros quadrados) cada um.

9b. 02 (duas) vagas por Unidade Domiciliar com 05 (cinco) ou
'

mais compartimentos de permanência prolongada, de área

igualou superior a S,00m2 (oito metros quadrados) cada I

um.

13. RESID~NCIA DE ZELADOR:

Será obrigatória a existência de a~artamento destinado a zela

dor localizado no Pavimento Térreo (~ilotis).

17. ACESSOS:

Os acessos de veículos ao segundo e demais subsolos deverão'

11/..
-
FLI.05/01



se localizar internamente à area permitida para o subsolo.

18. DISPOSICÕES GERAIS:.

l8a. Esta NGB 11/89 é composta dos itens 1,2,3,5,7,8,9,13,'

17 e 18.

cas para

e Normas

11/89 é complementada pelas normas específi-

Habitações Coletivas sobre Pilotis, NRA-002,'

Gerais de Construção pertinentes.

l3b. Esta NGB

l3c. Sempre que nesta NGB 11/89 é usado o termo "Projeção",

o mesmo diz respeito à área e limites Registrados em '

Cartório para as edificações residenciais (projeções'

ou Blocos) .

lado O proprietário ou nroprietários de todas as Projeções'

de urnaSuperquadra poderão apresentar para aprovac-ão
'

no Departamento de Urbanismo/SVO, projeto de urbanismo

diferente do Registrado em Cartório, respeitada porém'

a ocupação máxima do terreno nele prevista, correndo'

por sua conta todo o ônus da retificarão do Registro'

em Cartório.

l8e. A Faixa Verde, considerada a area "non aedificandi"

das Superquadras, não poderá ser ultrapassada por qual

quer tipo de edificação, até mesmo em espaco aéreo e '

em subsolo.

l3f.' Foi aorovada a mudança de uso do 1° subsolo, unicamen-

te da projeção n? 9; da S~S 2ll-RA 1, de 0araaem Dara

lazer, dentro da área relativa à referida projeção,

bem corno rara iluminac.ão e ventilação da~uele Davimen

to inferior

("

18go A Decisão nQ 124/89-CAUHA de 21 de novembro de 1989;ho
mologada pelo Decret:) 12.175/90 de 31 de janeiro d~
1990. ~_'et5fiGa I) Item 7.C--1 da ~'~GB11/89):jue ;)<lSS;:i

,.

vigorar com s seau5ntn f6rmula: "nQ mé~5mo de U.D. =~-
rca da 9roj~ç~o aivjd~~Q ~or 11m2"

18h. Nas Sunerouadras - snsw lQ5,30S e 306 do Setor de Pabi-
tacoes Coletivas Sudoeste, os avancos alêJ1ldos limi tes
d a n r o i e ç ã

o"
n a r a a c o n s t ní c ã o d e S u b sol os d e s t i na dos'
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'
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,
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"

ri-

tidos nest2 IY~R 11/~~~) e nas Normas r.erais de C ils ~'lão
J')CC D21, do CC,Cl?'C de nlfféL;'eFdi-C'lcacoes-cnB ~" Ha-
DF, oue se referem ã rê~ularizacão do 'tema. '
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088. Es~a NGB 11/89 foi acrescida da folha 05/05 e teve suas

folhas renumeradas.

"18.i Exclusivamente cara as 0uadra SQSW, do Setor de Habita-

oões coletivas Sudoeste - SHCSW, o número máximo de uni-

dades domiciliares (ou apartamentos) por projecão será

determinado cela Ârea de projeção dividida cor 10m2(dez

metros quadrados).

N9!1AX de U.D = Ârea de Projeçao

J

"18j - Fica Dermitido o avanco do subsolo Dara a garaqem na fai

xa verde de 20m (vinte metros) aue circunda as sunerauadras, at~

o limite m~ximo de 5,OOm(cinbo metros) lineares,resneitando-se

o avanço m~ximo de 155%(cento e cincoenta e cinco nor cento)

e &emais naTâmetros nrevistos na NGC 02l,do códi~o de Edifica-

çoes, exclusivamente nara aauelas nrojecoes aue comnrovarem a

imnossibilidade t~cnica de constituirem o subsolo deforma di-

versa. Esta nota anula e substituj a nota 18e,no aue diz res-

oelto ao avanço de su.bsolo." LJf'-

~1
,

\ \,
\ \

'J18.k - Quando houver necessidade de cons~ção de apartamento para zelador, este
só poderá ser edificado no pavimento térreo-pilotis.

.20-t
18.1 - Fica permitida a edificação de depósito e banheir~ para zeladoria no subsolo dos

blocos residenciais sem pilotis da Quadras 400,dos Setores de Habitações Coletivas
Norte-SHCN e Sul-SHCS, da Região Administrativa de Brasília-RA -I, aprovado pe~
decreto de n'. 23.974, de 13/08/03, publicado no DODF de n'. 156, de 14/08/03.

~
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