
Reunião Câmara Temática  
CONPLAN

Interessado:

Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA.

Endereço:

Setor de Rádio e TV – Norte, Quadra 701, Bloco D.

Assunto: 

empreendimento com altura superior à definida em Norma 
de Uso e Ocupação do Solo, NGB30/85.



Projeto de Arquitetura Aprovado em 20 de outubro de

2015, folhas 937 a 947, volume 15 - cota de soleira em

projeto equivalente à 1.105,252; pé-direito dos

pavimentos tipo de 2,65 metros; 0,30 metros de laje por

pavimento; coroamento em projeto equivalente à 25,00

metros; coroamento atestado pelo levantamento do

Núcleo de Topografia da Administração Regional de

Brasília, em 14/12/2015, equivalente à 26,18 metros

(22,83 m + 3,35 m cobertura);

Informativo de Aprovação de projeto nº 167/2015, sem

modificação de área, expedido em 20 de outubro de

2015, folhas 964 a 966, volume 16, com área

anteriormente licenciada de 49.346,16m²;

Alvará de Construção nº 244/2015, retificando a

numeração predial, expedido em 09 de novembro de

2015, folha 1.012, volume 16, com área de 49.346,16m²;

Situação Atual



Parâmetros 
verificados

01. DOS PARÂMETROS NORMATIVOS VIGENTES

01.a). Conforme NGB 30/85, em seu item 6. ALTURA, verifica-se:

6.1. Máximo 22.00m acima da cota de soleira, não computados caixa d´água, casa de

máquinas e área permitida para cobertura.

6.2. Altura de coroamento da construção igual ou menor que 25.00m.

01.b). Conforme glossário da Lei nº 2.105/1998 – DA CONCEITUAÇÃO:

V – altura máxima da edificação – medida em metros entre o ponto definido como cota de

soleira e o ponto mais alto da edificação;

(...)

XXIII – cota de coroamento – indicação ou registro numérico, fornecido pela Administração

Regional, correspondente à altura máxima da edificação;

02. DA VERIFICAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA APROVADO

02.a). O projeto de arquitetura aprovado em 20 de outubro de 2015, folhas 937 a 947, volume 15, apresenta cota

de coroamento equivalente à 25,00 metros, em conformidade ao disposto no item 6, da NGB30/85;

03. DA VERIFICAÇÃO DA OBRA EXECUTADA

03.a). Conforme Levantamento Topográfico, realizado pelo Núcleo de Topografia da Administração Regional de

Brasília RA-I, em 14 de dezembro de 2015, folha 1.041, volume 16, a altura da edificação verificada em obra

equivale à 22,83 metros a partir da cota de soleira até a face superior da laje do terraço descoberto, somando-se

3,35 metros a partir do piso do referido pavimento à face superior da laje de cobertura, totalizando 26,18 metros.
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Relatório COARQ

01. O último projeto de arquitetura aprovado apresenta altura máxima de 22,00 metros e coroamento equivalente

à 25,00 metros, todavia, a verificação do Núcleo de Topografia da Administração Regional de Brasília, atesta

coroamento de 26,18 metros (22,83 m + 3,35 m cobertura);

02. O interessado apresentou documento formalizado à Agência de Fiscalização - AGEFIS, no qual justifica que

por motivos técnicos e estruturais a cota de coroamento foi extrapolada em 0,83 metros (divergência de 3,77%

em relação ao todo), em relação à altura máxima permitida para a edificação;

03. O artigo 61, da Lei nº 2.105/98, dispõe sobre divergências entre o projeto aprovado e a execução da obra, a

saber:

Art. 61. São aceitas divergências de até cinco por cento nas medidas lineares horizontais e verticais entre o

projeto aprovado ou visado e a obra construída, desde que:

I – a área útil e o pé-direito do compartimento não sejam inferiores a cinco por cento da área constante do

projeto aprovado ou visado;

II – a área da edificação constante do alvará de construção não seja alterada;

III – a edificação não extrapole os limites do lote ou da projeção;

IV – a edificação não ultrapasse a altura máxima ou a cota de coroamento estabelecidas.

04. O aumento da altura não acarretou acréscimo de área de construção e de ocupação.



Relatório de 
Vistoria para 

Habite-se 
Z714853 RVH,
expedido em 
04/03/2016
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01. cota de soleira 

Projeto = 1.105,252
Levantamento = 1.105,252
Situação = ATENDE

02. altura máxima

(item 6.1, NGB30/85)
Projeto = 22,00 metros
Levantamento = 22,83 metros
Situação = NÃO ATENDE

03. altura da cobertura

Projeto = 3,00 metros
Levantamento = 3,35 metros
Situação = NÃO ATENDE

04. altura de coroamento

(item 6.2, NGB30/85)
Projeto = 25,00 metros
Levantamento = 26,18 metros
Situação = NÃO ATENDE



Vista frontal. Imagem: google street view.

Cota de Soleira = 1.105,252

Altura da edificação = 22,83 metros

Cota de coroamento = 26,18 metros 



Vista das laterais das edificações dos lotes “D” e “C” .              Imagem: interessado.



Vista do conjunto edificado.                                                            Imagem: interessado.


