
PROCESSOS: 111.001.123/36 030.014.122/33

DECISÕES 137/3 7 --CAD~1.A 147/38"Cl'"UMA

DA TAS 12.11.37 21.11. 33

DECRETOS 11.02,1 11. 412

DATAS 01.03.88 13 01 '\9

PUBLICAÇAO: 10.03.83 13.01.89

USO, GJ1.BARITO E NORHAS DE EDIFICAÇÃO

1-- LOCALIZAÇÃO:

-, Centro de Atividades do SIn - Norte, CA,..Ljlote A

2..,PlJ'..NTAS DE PARCE~11ENTO:

- URB 12G/37

3--USO PERlUTlOO:_..

-Shopping Center. No caso da existência c.e SUPEm~ERCADO, vide

iteI'l 06.

4.. AFASTAMENTOS UINIMOS OBRIGAT6RIOS:

- 10 (dez) me-tros de todas as divisas

5.- TAXA 1.1ÂXlMA DE OCUPAÇÃO:

(Projeção J.lorizontal da area edificada -- pela area do lote)
.

X 100.

T 0= 35% (-trin-ca e cinco por cen-to) da area do lote.Dax

6- TAXA nAXlMA DE CONSTRUÇ~O:

(área total edificada .. nela are a elo Ia-te) u 100
.

L.

T C= 50% (cinrlüenta r)or cento) da area c~o lote.max
No caso da existência de SUFEYU".FRCl'..DOVl\.REJI STA., a áre~~

NORMAS DE ED I F I C AC Ao I USO E G ABARITO

NGB 126/87 SHIIN-SETOR DE HAIITAÇOES INDIVIDUAIS NORTE
CENTRO DE ATIVIDADES

,.OLHA: 01 / 03 COI- 010 CA 4 LOTE ,"A"
ri

DATA: 21 / 1I /.. PROJETO' COMUNIDADE
~,.....-~

..

~I
~-o ..rIA') L~ J ; .L.

'+ 8VO - - OTTO ISTO:DPL~CICILrA -1~O:D8U- IV~LlS~

D.U/SVO - G -O V E RNO DO D I STR I TO F ED E R AL

--



N.. IZ8/.r - "L.oZ/o~

mâxima de construcao, dirigida ã vendas de g~neros alimenti-

cios, n~o pode ultrapassar a 20% (vinte por cento), da ârea'

efetivamente construida.

Ga- TAXA MINIHA DE CONSTRUÇÃO:

- 25% (vinte e cinco por cento) da ârea do lote.

7.. PAVHlENTOS:

7a. ~ÚMERO ~~XIMO: 3(tr~s) assim definidos:

- Pavimento t~rreo, sobreloja mais um pavimento ou t~rreo

e mais 2 Davimentos.

7b. Subsolo

- optativo, n~o computado na ârea de construç~o e limitado

Delos mesmos afastamentos minimos estabelecidos.

destinado a garagem, depósito ou almoxarifado desde

que asseguradas a correta iluminar~o e ventilaç~o natu

rais.

9 - EST1>_CIONlillENTOS:

- a ser previsto interno ao lote, conforme definido no NCB

35/07. Quando arborizado poderâ ser computado na taxa de

ârea verde.

10 I":"I1AXA M'f>,T.,0\ «'n"lC''' VEnn E .
. - . ..Ll.'.~J..,j,.'-'..l.;.. 1-1."1..-,,.1...1";'.1.

-

. J..-w.:..' . .

- ~ obrigatória a reserva de ârea verde (arborizada e/ou'

ajardinada), dentro dos limites do lote, com a taxa mini-

ma de 15% (quinze Dor cento) da ârea do mesmo, que jâ d~

verâ estar implantada na ocasi~o da expediçâo da "carta'

de habite-se". poderâ ser implantada nas âreas dos afas-

tamentos obrigatórios.

lI-TRATAMENTO D1>"S DIVISAS:

- O cercamento do lote Doderâ ocorrer em todas as divisas,

devendo ter altura mâxima de 2,20m (dois metros e vinte'

centimentros), podendo ser:

lla- DO TIPO GRJ,DEOU AL1>21BP~_DO

llb- DO TIPO MISTO (ALVENARIA E GRADE),

minimo de 70% (setenta por cento)

de transpar~ncia visual.~~ q

desde que garantida um
'

de sua ârea em elevaç~o,



Me. 128/81- "L.OI/O!

17- ACESSOS:

- O acesso principal à área deverá ser pela via CA 1E e/ou

pela via CA-S. O acesso secundário(se houver necessidadà

deverá ser pela via CA 10 e/ou pela EPPA-E. Fica proibi-

do o acesso à área pela Estrada Parque PenInsu1a Norte.

18.. DISPOSIÇÕES GEPJI.IS:

18a- Esta NCB 126/87, adaptada às normas do COE, em30 /11/33, é

composta dos itens 1,2,3,4,5,6,6a,7(a,b) ,9,10,11(a,b) ,17 e

18.

18b- As Normas EspecIficas ~ara edificação do Shopping Center '

são as constantes no NGB 35/3~~ [).
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