
PROCESSO: 111.002.597/2009

DECISÕES/ATOS: DECISÃO n.o 04/2012 - CONPLAN

DECRETOS: DECRETO n.o 33.794, de 19 de julho de 2012.

PUBLICAÇÃO: DODF n.o 143, de 20 de julho de 2012.

REGISTRO NO CARTÓRIO:

1. LOCALIZAÇÃO

Região Administrativa de Brasília - RA I.
Setor de Habitações Coletivas Noroeste - SHCNW

• Todos os lotes destinados a Administração da Quadra e Subestação de Gás e
Estação de Transformadores de Energia, situados nos seguintes endereços:
Superquadras Noroeste - SQNW 102 a 106 e 302 a 306,
Comércio Local Noroeste - CLNW 02/03, 04/05 e 06/07 e
Comércio Regional Noroeste - CRNW 503 a 506.

• AENW 03, Lote A (Equipamento Público Comunitário - EPC)
• AENW 03, Lote B (Equipamento Público Urbano - EPU)

2. PLANTAS DE PARCELAMENTO
URB 031/2008 Folha 01/24 e 02/24 - Planta Geral
URB 031/2008 Folha 03/24 a folha 24/24 - Plantas Parciais

3. USOS E ATIVIDADES PERMITIDOS
(Baseado na Classificação de Usos e Atividades aprovada pelo Decreto 19.071/98)

• Superquadras Noroeste - SQNW 102 a 106 e 302 a 306, Comércio Local Noroeste - CLNW
02/03, 04/05 e 06/07 e Comércio Regional Noroeste - CRNW 503 a 506.

aPara os lotes destinados a ADM:
Uso permitido: entidades associativas (cód. 91.99-5) tipo Administração da superquadra;

a Para os lotes destinados a Depósitos de Gás:
Uso permitido: produção e distribuição de gás através de tubulações (cód. 40.20-7), Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP.

a Para os lotes destinados a Estação de Transformadores de Energia Elétrica:
Uso permitido: produção e distribuição de energia elétrica (cód. 40.10.0)

• AENW 03, Lote A:
Uso permitido: Todas as classes do grupo Serviços de atenção à saúde (cód. 85.1) .
• AENW 03, Lote B:
Uso permitido: produção e distribuição de energia elétrica (cód. 40.10.0)

4. AFASTAMENTOS MíNIMOS OBRIGATÓRIOS
• AENW 03, Lote A:
10,00 (dez metros) na divisa frontal e 5,00 (cinco metros) nas demais divisas.
É permitida a construção de guarita, incluída no cálculo do coeficiente de aproveitamento.
O cercamento poderá acompanhar os limites do lote.
O cercamento do lote deve ser com altura máxima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros). O
cercamento de todas as divisas voltadas para logradouros públicos deverá ser executado em
material que permita pelo menos 70% (setenta por cento) de transparência e visibilidade .
• AENW 03, Lote B:
10,00 (dez metros) na divisa frontal e 7,00 (sete metros) nas demais divisas.
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o acesso de veículos ao lote será efetuado pela via frontal ao lote.
É permitido o cercamento do lote com altura máxima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros).
O cercamento de todas as divisas voltadas para logradouros públicos deverá ser executado em
material que permita pelo menos 70% (setenta por cento) de transparência e visibilidade. Estes
parâmetros poderão ser modificados desde que acompanhados de justificativas técnicas.

5. TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO
TmaxO = (Projeção horizontal da área edificada+ área do lote) x 100
• Superquadras Noroeste - SQNW 102 a 106 e 302 a 306, Comércio Local Noroeste - CLNW
02/03, 04/05 e 06/07 e Comércio Regional Noroeste - CRNW 503 a 506.
TmaxO: 100% (cem por cento) da área do lote .
• AENW 03, Lote A.
TmaxO: Térreo: 40% (quarenta por cento) da área do lote. Subsolos: 70% (setenta por cento)
destinados a garagem não serão computados na área máxima de construção permitida. E
permitido no primeiro subsolo as seguintes atividades: sala de estar de motoristas, restaurante,
lanchonete, bomboniere, tabacaria, depósitos (almoxarifados destinados exclusivamente a guarda
de materiais), salas para manutenção de equipamentos elétricos e afins. Para atividades de uso
prolongado, deverá ser assegurado iluminação e ventilação naturais). Cobertura: 40% (quarenta
por cento) da área do lote .
• AENW 03, Lote B.
TmaxO: 60% (sessenta por cento) da área do lote. Subsolo: 60% (sessenta por cento).

6. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
(CA x área do lote ou projeção = área total de construção)
• Superquadras Noroeste - SQNW 102 a 106 e 302 a 306, Comércio Local Noroeste - CLNW
02/03, 04/05 e 06/07 e Comércio Regional Noroeste - CRNW 503 a 506.
CA = 1,0 (um inteiro) .
• AENW 03, Lote A
CA = 0,7 (sete décimos) .
• AENW 03, Lote 8
CA = 1,0 (um inteiro).

7. PAVIMENTOS
7.1. Para os lotes destinados a ADM é permitido edificar apenas no pavimento térreo;
Para os lotes destinados a abrigar reservatórios de gás combustível, não é permitido edificar em
superfície, devendo o reservatório e tubulações ser totalmente enterradas.

8. ALTURA DA EDIFICAÇÃO
• Superquadras Noroeste - SQNW 102 a 106 e 302 a 306, Comércio Local Noroeste - CLNW
02/03, 04/05 e 06/07 e Comércio Regional Noroeste - CRNW 503 a 506.

o Para lotes destinados a ADM: a altura máxima permitida para a edificação é de 3,5 m (três
metros e cinquenta centímetros), medida a partir da cota de soleira, no nível médio do
terreno natural, incluídos platibanda e caixa d'água .

• AENW 03, Lote A
A altura máxima permitida para a edificação é de 17,00 m (dezessete metros). É permitido
construir torre ou castelo d'água, com altura devidamente justificada por motivos técnicos.
Caixa d'água, casa de máquinas ou outros equipamentos técnicos poderão eventualmente
ultrapassar a altura máxima permitida em até 3,00 (três metros), desde que devidamente
justificados em memorial descritivo de projeto .
• AENW 03, Lote B
A altura máxima permitida para a edificação é de 9,00 m (nove metros).
A altura máxima das edificações poderá ser definida/redefinida através de projeto técnico.
8.1. A cota de soleira será definida pelo ponto médio da projeção, indicado na tabela 1 constante
do Memorial Descritivo - MDE 031/08 do SHCNW, tendo como referência o greide da rua de
acesso e a calçada, de modo a evitar o afloramento de subsolo, respeitados os dispositivos
constantes da Portaria Conjunta SUCAR/SEDUH n° 008/2005.

10. TAXA DE PERMEABILIDADE
• AENW 03, Lote A
A taxa mínima de permeabilidade é de 30% (trinta por cento)
É obrigatória a reserva de área verde permeável ajardinada e ou arborizada dentro dos limites do
lote, a qual deve estar implantada por ocasião da expedição da carta de habite-se .
• AENW 03, Lote 8
A taxa mínima de permeabilidade é de 20% (vinte por cento) ru/
10.1. A Taxa de Permeabilidade poderá ser implantada nos afastamentos obrigatórios'l ~
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11. TRATAMENTO DE DIVISAS
11.1. Apenas para os lotes destinados a abrigar reservatórios de gás combustível enterrado e a
subestação de energia elétrica é permitido o cercamento. Este deve ser construído de acordo
com a legislação específica.

18. DISPOSiÇÕES GERAIS
18.1. Esta NGB 123/10 é composta pelos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 18.
18.2. Esta NGB é complementada pelo Código de Edificações do Distrito Federal.
18.3. Situações de caráter excepcional que inviabilizem o cumprimento dos parâmetros definidos,
como diferenças de cota de soleira e nível natural do terreno, serão submetidas à análise do
órgão público de planejamento urbano.
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