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12.144DICRITOI:

DA TAl:

PUBLICAÇÃO:

10/01/90

11/01/90 DO/DF N9 08

l-LOCALIZAÇÃO

SHC/S - Entrequadras Sul - EQ/S 303/304 - Lote A

EQ/S 305/306 - Lote A

EQ/S 307/308 - Lote A

EQ/S 309/310 - Lote A

EQ/S 311/312 - Lote A

EQ/S 313/314 - Lote A

EQ/S 315/316 - Lote A

SHC/N - Entrequadras Norte-EQ/N 303/304 - Lote A

EQ/N 305/306 - Lote A

EQ/N 307/308 - Lote A

EQ/N 309/310 - Lote A

EQ/N 311/312 - Lote A

EQ/N 313/314 - Lote A

EQ/N 315/316 - Lote A

2-PLANTAS DE PARCELAMENTO

EQ/Sudoeste

E~/Sudoeste

PR-1/3

PR-43/1

PR-45/1

PR-48/1

PR-42/1

PR-44/1

PR-46/1

PR--47/1

EQ/Sudoeste

EQ/Sudoeste

EQ/Noroeste

EQ./Noroeste

EQ/Noroeste

EQ/Noroeste
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FRENTE FUNDO LATERAL LATERAL
ENDEREÇO (m) (m) DIREITA ESQUER.

(m) (m)
OS LatEs 20,00 10,00 10,00 10,00N B

3-USO PERMITIDO

3a) Culto, com exceçao de Mosteiros e Conventos.

4-AFASTAMENTOS M!NIMOS OBRIGAT~RIOS

5-TAXA MÃXIMA DE OC.UPAÇÃO

(projeç~o horizontal da irea edificada ~ irea do lote) x 100.

TmixO= 40% (quarenta por cento) que somada com a irea paviment~

da nãodeveri ultrapassar 70% (setenta por cento) da ire a do lo-

te.

6-TAXA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃ~

(Área total edificada ~ irea do lote) x 100.

TmixC= 80% (oitenta por cento).

7-PAVIMENTOS

7a. Numero Miximo: 3 (três) pavimentos, sendo que, nas faixas de

10,00m (dez metros), voltadas para as divisas com as Super~'

quadras, o numero miximo permitido e de apenas l(hum) pavi-'

mento. (vide croqui abaixo)

7b. Subsolo: optativo, destinado à garagem e/ou depósito, desde

que asseguradas a correta iluminaç~o e ventilaç~o.

As rampas de acesso e os poços de iluminaç~o e ventilaç~o

dever~o se desenvolver dentro dos limites do lote, sendo pe~

mitida sua localização dentro das ireas dos afastamentos 0-'

brigatórios. A irea em subsolo destinada à garagem n~o seri

computada na taxa mixima de construção.

LOTE "A"

SUPERQUADftA

MÁxiMO DE 3 PAV.

__~PE"AS I PAV. APENAS I PItI.

VIA W-I

SU..EftQUADRA~~
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é ..~.-." - ~



8-ALTU&A DE EDlfICAÇÃO

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

ponto medio do lote, fornecida pela Divisão de Topografia e Ca-

dastro-DTC/DeU/SVO e de l2,00m (doze metros), correspondente a

parte ma~s alta da edificação, incluindo casas de máquinas e

ca~xas d'água. O campanário poderá exceder em ate 1/3 (um terço)

da altura máxima da edificação.

''''ESTÂCIONAMENT0 E/OU GARAGEM

l-É obrigatória a implantação de estacionamento de veículos den-
tro dos limites do lote, em superfície e/ou subsolo, na pro-

2
porção de 01 (uma) vaga para cada 100,OOm (cem metros quadr~

dos) de área construída.

2-Será considerada como área verde, 50% (cinquenta por cento)

do estacionamento arborizado, na proporção de 01 (uma) árvore

para cada 02 (duas) vagas, que deverá estar implantado na oca-
sião da expedição da

em superfície poderá

tos obrigatõrios.

"Carta de Habite-se". O estacionamento
,

estar implantado nas areas dos afastamen -

lO-TAXA MíNIMA DE ÁREA VERDE

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

da), dentro dos limites do lote, com a taxa mínima de 30% (trin

ta por cento) da área do mesmo, que deverá estar implantada na

ocasião da expedição da "Carta de Habite-se". Poderá estar im-'

plantada nas areas dos afastamentos obrigatórios.

lI-TRATAMENTO DAS DIVISAS

O cercamento do lote deverá ter altura máxima de 2,20m (dois me-
tros e vinte centimetros), podendo ser:

lla. Do tipo grade ou alambrado

llb. Do tipo cerca v~va ou misto (alvenaria e grade) desde que'

garantida um mínimo de 70% (setenta por cento) de transpa-

rincia visual, de sua área em elevação.

~~""'JfI'LOD." ÃGWA

Será permitida a construção de torre ou castelo d'água,

tura deverá ser justificada pelo projeto de instalaçpes
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1icas ou exigência do Corpo Bombeiros, podendo ser edificado

dentro dos limites dos afastamentos min1mos obrigatórios.

,

i3-RESIDENCIA DE ZELADOR

Será permitida a existência de 01 (uma) unidade residencia1 para
2

zeladoria, com área máx1ma de 68,00m (sessenta e oito metros'

quadrados), computada na taxa máx1ma de construçao.

i7-ACESSO

o acesso de veicu10s ao lote so poderá ocorrer pela Via W-1

te e Sul}.

(Nor-

i8-DISPOSIÇÕES GERAIS

18a. Esta NGB e composta dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

17 e 18.

18b. Residência de Ministros Religiosos: Será permitida a edifi-

ção de 01 (uma) unidade residencia1 para ministros re1igio-

sos, desde que o programa e espaços arquitetõnicos sejam c~

racterizados como tal. Fica proibida a edificação de pens1~

natos e seminári~

Nas Z8/S. - "LI. 04104
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