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PARTE 1 - SALMÃO

Imóvel:     Guariroba

Situação: Imóvel desapropriado -

Área Urbana

Matrícula: 28.454, Cartório do 6º 

Ofício de Registro de Imóveis –

DF

Proprietário: TERRACAP 

PARTE 3 - AZUL

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

Imóvel:     Guariroba

Situação: Imóvel Incorporada ao 

patrimônio da TERRACAP

Matrícula: 24.235, Cartório do 6º 

Ofício de Registro de Imóveis –

DF

Proprietário: TERRACAP 
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CEB – Carta N°049/2016-SEG

A CEB informou que poderá fornecer energia elétrica ao parcelamento, após estudo técnico que será elaborado após a

formalização do pedido por parte do interessado e responsável por sua implantação.

CAESB – Carta N°23564/2017-GEDOC/CAESB

A CAESB informou o atendimento de água e esgoto é viável. Para o esgotamento sanitário é necessária instalação de redes

coletoras e estação elevatória. O abastecimento de água já foi previsto, sendo necessário apenas a implantação de redes

de abastecimento.

Informa ainda interferência com interceptor de esgoto de 1000mm e com rede coletora de 300mm, sendo necessário

afastamento de 6m do eixo no interceptor e de 2,5m da rede de 300mm.

SLU – Carta N°121/2016-DE/CAESB

o SLU já realiza a coleta dos resíduos domiciliares e comerciais nas proximidades, e afirmam que não haverá impacto

significativo quanto á capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos

resíduos gerados, uma vez que aquela Autarquia encontra-se equipada e preparada para executar a coleta na área de

ocupação prevista.

NOVACAP – Ofício N°874/2016- GAB/SINESP

NOVACAP informou que existe sistema de drenagem e projeto de pavimentação projetado, mas que será alterado 

conforme projeto..

CONSULTA CONCESSIONÁRIAS
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IBRAM

LICENÇA PRÉVIA – Nº 16/2018 IBRAM/PRESI

CONDICIONANTE, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES

• O projeto urbanístico deverá observar a existência de APP e Borda de chapada, bem como os

limites com a Área de Proteção do Planalto Central, considerando as restrições constantes no

zoneamento do Plano de Manejo da APA.

• Deverão ser previstos nos lotes dispositivos de infiltração que promovam o favorecimento da

recarga de aquífero.

• Apresentar projetos complementares de infraestrutura, e cronograma físico/financeiro.
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MACROZONEAMENTO
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APA PLANALTO CENTRAL
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DIUR 06/2016
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DIUPE 08/2017
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URBANISMO
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URBANISMO
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USO DO SOLO

URB 174/2018

Área:             41,92 ha

UH:                 1.518

Habitantes: 4300
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EQUIPAMENTO PÚBLICO
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O PROJETO
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SISTEMA VIÁRIOSISTEMA VIÁRIO
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ENDEREÇAMENTO
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Obrigada!


