
PROCESSOS N9s 017.084/82-005250/83 006.680/83

DECISOES N9s 107/82-CAU -49/84=CAa '\es. 18/83-0AU'
-

DATA: 18.11.82 -aOL'.I. - 06.07.83

DECRETOS N9. 7276/82- 7589/8]~ 821i/.4

DATA. 10.12.82-06.07.83 - . -./10/84

PUBLICADO s DO/Dr 04.10.84
-".....

REGISTRO NO CARTORIO s OFIcIO DATAs

USO, Gabarito e Noraa. de Editicação

1 - DESTINA~. Templo e em carlter c08tpleaentar,a. ativi""'s
religiosas, sociais e culturais ligadas as mesmas,hem como

residência de pároco(mãximo de 100m2) e zelador(tipo Eco-

nÕlnica) .

2 - COEFICIENTEs DE APROVEITAMENTOs 0,69(área de construção.
I,

Irea do terreno).

3 - AFASTAMENTOS. Mlniao de 1,50m de todas as divisas.

4 - ALTURAs Mlxiaa de 14,00111,a partir do ponto .ais alto do

terreno natural, incluindo-se caapanlrios e ou castelo d'

água. As editicaçÕ8. desenvolvidas isolad...nte do corpo

da nave, não poderão ultrapassar a 8,50. de altura, a paL

tir do reter ido ponto.

5 - SUBSOLOs Optativo, não c08putado na- laea de construção e

limitado pelos ..smos atastamentos mlnimos estabelecidos

no Item 3 e destinado a garagem,dep~sito ou a18oxaritado,

desde que asseguradas a correta iluminação e ventilação
'

naturais.

6 - TRAT~TO DAS DIVISASsEm cerca viva e/ou alaabrado com al
-

tura de 1.4011.

7 - ESTACIONAMENTOs! optativo a construção de estacionamento.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - S.V Q - D.A.U.
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003~ N'I- 20/84 - FLS 02/02

- AREA VERDEs! obriqat6ria a implantação dentro dos limites

do lote de Irea ajardinada e/ou arborizada na proporçÃo de

30' da área do lote, e que deverá estar implantada na oca-

sião da concessÃo de habite-s..

8

N O TA.

* 1) For.. aprovados pelo Decreto n97589 de 06.07.83-00DF de

07.07.83, n9l28, sequndo a ResoluçÃo. por coapetência

n9 l8/83-DAU/SVO, os estudos de alteraçÃo das Norma.

de EdificaçÃo e Gabarito para o lote 8A8, trecho 3, do
SHI-N, no. sequintes termos.

- Ite. 1 . Será permitida a construção de garagem cobe!

ta para no .áximo 02 (dois) automóveis, em anexo I

residência paroquial.

lte. 3. Os afa.tamento. mlnimos serÃo obrigat~rios no

ca.o da edificação pos.uir sub.olo.

Na au.ancia de.te, e contando que as redes estejam

dentro dos limites do lote, os afastamentos poderÃo'

ser dispensados.

- Item 4. O campanário poderl ter no mlximo 22m de al-

tura.

Item 6. O ce.rc...nto do lote é optativo, mas se for

executado s~ poderl ser feito em cerca viva e/ou'

.lembrado com altura de 1,40m.

N O TA. Obs
OBS. Esta planta substitui a GBOOll/l-SHIN

Planta SHIM PR347/lreferente ao lote 8A8, re-
'-::

gistrado .. ca~~rio.
J

.;'.,1'
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