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P ROC E-SS OS: 030.002.288/91

DECISÕES'
27/91 - CAUMA

04/04/91

13.107/91

08/04/91

09/04/91

'D A TAS:

DECRETOS:

DATAS:

P UBLI CACÃO :

1 - LOCALIZA,ÇÃO

SOF/N - Setor de Oficinas Norte

Área Especial n2 01

2 - PLANTAS DE PARCELAMENTO "

3 - USO PERMITIDO

3a. Comercial

Comércio de bens (mercadorias) do tipo

. Hipermercado

4 - AFASTAMENTOS MíNIMOS OBRIGATÓRIOS

Será obrigatório o afastamento mínimo de 10.00m de todas

divisas do lote.

as

5 - TAXA MÁXIMA DE OCUPA,ÇÃO

(Projeção horizontal da área edificada dividida pela

do lote) x 100

,
area

TmaxO = 40% (quarenta por cento) da área do lote

N O R MAS DE EDIFICACAo I uso E GABARITO

NGB SOF/N - SETOR DE OFICINAS NORTE
LOTE PARA HIPERMERCADO

FOLHA: ÁREA ESPECIAL N!! 01
\

APROVOueu 61"1'u

DO F E D E R A L

17/91

URB - 17/91 - (fls. 01/05 - Planta Geral

fls. 02/05 - SICAD 103.111.4.D

fls. 03/05 - SICAD 103.111.5.C

fls. 04/05 - SICAD 120.I.l.B

EIs. 05/05 - SICAD 120.I.2.A



6a. TAXA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃO

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

TmaxC = 100% {cem por cento da área do lote

6b. TAXA MíNIMA DE CONSTRUÇÃO

TminC = 25% (vinte e cinco por cento) da área do lote.

7 - PAVIMENTOS
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7.a. Número Máximo: Ol{um) pavimento

7.b. 12 PAVIMENTO: denominado pavimento térreo, destina-se à

área de vendas do hipermercado, depósitos,

escritórios e lojas que ofereçam produtos

não comercializados por ele.
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7.c. MEZANINO será optativa a criação de mezanino desti

nado a escritórios e/ou lojas que ofereçam

produtos não comercializados pelo hiperme~

cado.

A área de mezanino será computada na

máxima de construção

taxa

7.d. SUBSOLO : Optativo

Destinado a garagem e/ou depósito, desde

que assegurada a correta iluminação e ven

tilação naturais.

As rampas de acesso e os poços de ilumina

ção e ventilação deverão se desenvolver

dentro dos limites do lote, sendo permiti

da sua localização dentro das áreas de

afastamentos ,obrigatórios.
O subsolo deverá obedecer aos afastamentos

mínimos obrigatórios e poderá ter uma oCQ

pação máxima de 50% (cinquenta por cento)

da área do lote, não podendo se constituir

em pavimento independentemente do térreo.

O número das vagas na garagem poderá ser

computado no número de vagas exigido para

estacionamento. A área em subsolo destina

da para garagem não será computada na taxa

máxima de construção.
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7. e. COBERTURA : sobre a cobertura' será permitida somente

a construção da caixa d'água e casa de m~

quinas.

8 - ALTURA DA EDIFICACÃO

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

fornecida pela DTC do DeU/SDU é de 8.50m (oito metros e meio) ,

correspondente à parte mais alta da edificação, incluindo cu

meeira e excluindo caixa d'água.

9 - E~_TACIONAMENTO

1. É obrigatória a implantação de estacionamento de

dentro dos limites do lote, em superficie e/ou

na proporção de 01 (urna)vaga para cada 18,00m2

metros quadrados) de área construída, excluindo-se

áreas destinadas à depósitos.

veículos

subsolo,

{dezoito

as

2. Será considerado corno área verde, 50% (cinquenta por cen

to) do estacionamento arborizado, na proporção de urnaárvo

re para cada 2 (duas) vagas, que deverá estar implantado

na ocasião da "Carta de Habite-se". Poderá estar implan

tada nas áreas dos afastamentos obrigatórios.

10 - TAXA MíNIMA DE ÁREA VERDE

É obrigatória a reserva de área verde (arborizada e/ou ajar

dinada) dentro dos limites do lote, com a taxa mínima

20%' (vinte por cento) da área do mesmo, que deverá estar 1m

plantada na ocasião da expedição da "Carta de Habite-se".

Poderá estar implantada nas áreas dos afastamentos obrigató

de

r10s.

11 - TRATAMENTO DAS DIVISAS

As divisas poderão ser cercadas com elementos que garantam

a transparência visual, tendo altura máxima de 2,20m (dois

metros e vinte centímetros) podendo ser:

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

11b. do tipo cerca viva nas divisas, com exceção das

das voltadas para a EPIA e para a via de acesso

testa

ao

SOF/Nortej\ Q
IIIGB-17/9\ FL.03/04
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12 - CASTELO D'ÁGUA

será permitida a construção de torre ou castelo d'água, cuja

altura deverá ser justificada pelo projeto de instalações

hidráulicas ou exigência do Corpo de Bombeiros, podendo ser

edific~do nos afastamentos obrigatórios.

17 - ACESSO

o acesso de veículos no lote deverá ser feito pela

acesso ao SOF/Norte.

vla de

Fica vedada a abertura de acesso diretamente para a EPIA.

18 - DISPOSICÕES GERAIS

l8a. Esta NGB é composta dos ítens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

9, 10, 11, 12, 14, 17 e 18.

8,

l8b. As atividades inerentes aos usos permitidos no item 03

desta NGB corresponde àquelas relacionadas pelo Código

de Obras e Edificações de Brasília - COE.

l8c. Esta NGB 17/91 é completamentada pelas Normas Relativas

a Atividades NRA e Normas Gerais de Construção, perti

nentes à atividade em questão.
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