
PROCE SSO S: 517.567/83
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DECRETOS: LEI 984 17.276

DATAS: 15.12.95 10.04.96

PUBLICA~AO: 11.04.96

1 - LOCALIZAÇÃO

SHIN - SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE

QL 13 trecho 13 lote "B" - Ponto de Atração Norte 13 - PAN 13.

2 - PLANTA DE PARCELAMENTO

URB 13/95 (SICAD 104-IV-S-C, SICAD l2l-II-2-A)

3 - USO PERMITIDO

Institucional ou Comunitário

- Atividade - lazer do tipo:

- Recreação, com os seguintes eauiDamentos

Aeromodelismo/nautimodelismo

. Parque infantil

. Praça, jardins, parques

Quadra de eSDortes

Kartódromo

Velódromo (pedalinhos, ca~aques, ancoradouros)

. Piscina pública

Diversões com os seguintes equipamentos:

Diversões eletrônica:

Jogos (boliche, bilhar, pebolim e outros)

. Ringue de patinaçao

. Cinema

Teatro

Atividade - Cultural do tino: Teatro de arena

- Atividade - mobiliario urbano tipo:

. Banca de flores

LRS - banca de jornais e revistas
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Sanitários públicos

. Abrigo de táxis

. Administração de área de lazer

SE - Subestação de Energia Elétrica
c

. Bando de Jardim

(CAV)

. Coreto

. Depósito de detritos

. Esculturas ornamentais

Churrasqueiras

. Guaritas policiais

Fontes, chafarizes

. Pergolados

. Telefones públicos

COMERCIAL

- Atividades: prestaçao de serviços do tipo:

- Bares, restaurantes e congêneres especificamente:

. Bar/lanchonete/sorveteria/similares

. Restaurante/similares

4 - AFASTAMENTOS MíNIMOS OBRIGAT6RIOS

ENDEREÇO ORLA

LOTE "B" 30,00m

OBS.: As edificações internas do Ponto de Atracão Norte 13 - PAN
'

13, deverão estar contidas dentro dos nerimetros previstos'

para estas edificaçõe&, aue serao demarcadas no nrojeto

Urbanismo - Geométrico, Planimêtrico - PLN.
de

5 - TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO

(Projeção horizontal de área edificada + pela área do lote)xlOO

Tmâx.O
'"

20% (vinte por cento), incluindo todas as áreas pavi-

mentadas, tais como: estacionamento, kartódromo, passeios,etc.

6 - TAXA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃO

Tmâx.c = 5,0% (cinco por cento) da área do lote.

7 - PAVIMENTOS

7.a - Número máximo de pavimentos: 2 (dois) pavimentos.

7.b - 19 PAVIMENTO - denominado pavimento térreo, destina-se

às atividades inerentes ao ( s) uso (s) perI1),itido ( s ) no
item 3 nesta NGB.



7.c - 29 PAVIMENTO OU MEZANINO - pavimento optativo - denomi-

nado pavimento superior, destina-se as atividades seme-

l~ntes ou complementares aquelas desenvolvidas no pavi-

mento terreo, sendo parte integrante do mesmo.

A área do mfzanino será computada na taxa máxima de

construçao.

8 - ALTURA DE EDIFICAÇÃO

A altura máxima das edificações deverá ser de 8,50m (oito me

tros e cinquenta centímetros) a partir da cota de soleira for

necida pela Divisão de Cadastro da RA XVIII.

9 - ESTACIONAMENTO

Ê o b r i g a t ó r ia a implantação de estacionamento de veículos em

superfície, dentro dos limites do lote. No entanto deverão se

desenvolver fora dos limites do perímetro das áreas a serem

propostas, e deverão ser propostas para pleno atendimento -as

atividades que aí venham a ser desenvolvidas.

Os estacionamentos a serem projetados deverão distar no míni-

mo 80,00m (oitenta metros) entre sí, prevendo-se a proporção'

de 1 (uma) vaga para uma média de 200m2 (duzentos metros qua-

drados) da área do lote.

10 - TAXA MÍNIMA DE ÁREA VERDE

Ê obrigatória a reserva de área verde (arborizada e/ou ajardi

nada), dentro dos limites do lote, com taxa mínima de 80% (oi

tenta por cento) da área do mesmo.

11 - TRATAMENTO DAS DIVISAS

Será optativa o cercamento desta área, devendo seu acesso ser

livre ao público.

Quando houver, o cercamento deverá ter altura máxima de 2,20m

(dois metros e vinte centímetros) podendo ser: do tiDO grade'

ou alambrado em todas as divisas do lote.

Não será permitido o cercamento das áreas d~i-nadas as edifi

caçoes.

14 - GUARITA

Será permitida, dentro dos limites do lote, a construção de

guarita, podendo para efeito de composição arquitetônica do

conjunto do portão de entrada, ser construída uma edificação'

de até 6,OOm2 (seis metros quadrados) ou duas edificações de

até 4,OOm2 (quatro metros quadrados) cada



cobertura ligando as guaritas sobre os acessos, aDoiadas nas

duas edificações, em pilares ou em balanco, sua area nao se

rá computada no cálculo de área de construção estabelecido

neste item e nem na taxa máxima de construçao.

17 - ACESSO

o acesso de veículos só poderá ocorrer Dela via frontal

lote.

ao

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

l8.a - Esta NGB é composta dos

14,17 e 18.

itens 1 ,2,3,4 ,5 ,6 , 7 ,8 ,9 ,10, 11,

l8.b - As atividades inerentes aos usos permitidos no ítem 3

(três) desta NGB está de acordo com o Código de Obras

e Edificações de Brasília - COE - DF.

tinentes

é complementada pelas Normas Relativas a Ati

NRA e Normas Gerais de

.
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