GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII
Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção
Memorial Descritivo - RA-LN/COLOM

PLANO DE OCUPAÇÃO DE MEIOS DE PROPAGANDA EM ÁREA PÚBLICA DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE – RA-LN

1.

Apresentação

O Plano de Ocupação de Meios de Propaganda em Área Pública tem fundamentação legal pela Lei
Distrital nº 3.035, de 18 de julho de 2002 e regulamentado pelo nº 28.134, e 12 de julho de 2007. O
Plano de Ocupação é o instrumento básico para a deﬁnição dos locais em que poderá ser permi da a
instalação de meios de propaganda em área pública, inclusive por meio de faixas, e tem como
ﬁnalidade distribuir de maneira equilibrada os meios de propaganda, evitar a poluição visual de áreas
do interesse paisagís co e urbanís co, orientar e nortear a ação dos agentes públicos e privados
quanto à disposição, dimensão e quantificação dos meios de propaganda em área pública.
Este documento tem por ﬁnalidade aprovar este plano para dar mais visibilidade a cidade com este
modelo de divulgação. Importante salientar que há probabilidade de acrescentar pontos no futuro,
dependendo da demanda inicial que será criada por este.

2.

Objeto

O presente Plano de Ocupação estabelece as diretrizes e coordenadas para a instalação de meios de
propaganda em área pública, dentro do perímetro urbano, bem como o po de propaganda, dimensões
quando ﬁxo no solo e forma de iluminação de acordo com a planilha de classiﬁcação anexo IX do nº
28.134, e 12 de julho de 2007 que estabelece os critérios para a instalação de meio de propaganda em
área pública na Região Administrativa do Lago Norte – RA-LN.
Importante salientar que a escolha da localização de cada ponto foi realizada por um estudo, baseado
pelo tráfego de veículos e pessoas dentro da poligonal da região administrativa.

3.

Classificação do meio de Propaganda

Os meios de propaganda em área pública são classiﬁcados quantos aos
iluminação, às dimensões e aos portes conforme tabela I:

pos, às formas de

Tabela I - Anexo SEI 69202688

Nos pontos mostrados nos anexos, todos serão de médio porte, com 2 números de faces
para publicidade/propaganda, sendo a forma de iluminação por led.
altura
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Identificação

Referência

coordenadas

Tipo
de
propaganda

Porte

1.

Identificação
Individual do
Edifício, dos
órgãos ou
Médio
-15.718685 , - entidades ou
com
47.886133
Identificação
duas
Coletiva dos
faces
Estabelecimentos
Instalados na
Edificação

livre dos
engenhos
em
relação
ao solo

Altura
máxima

área
das
faces

dimensões

profundidade

Forma de
Iluminação

2. ,50m 4,50 m

6 m²

3,00 m x
2,00 m

1,00 m

luminoso

2.

Identificação
Individual do
Edifício, dos
órgãos ou
Médio
CA 05
-15.716901 - entidades ou
com
próximo ao
47.885716
Identificação
duas
Bloco G
Coletiva dos
faces
Estabelecimentos
Instalados na
Edificação

1.

4,50 m

6 m²

3,00 m x
2,00 m

1,00 m

luminoso

3.

Identificação
Individual do
Edifício, dos
órgãos ou
Médio
entidades ou
com
Identificação
duas
Coletiva dos
faces
Estabelecimentos
Instalados na
Edificação

1.

4,50 m

6 m²

3,00 m x
2,00 m

1,00

luminoso

4.

Entre CA 02
e CA 01

1.

Planilhas de Classificação

As Planilhas de Classiﬁcação cons tuem o instrumento básico de deﬁnição dos parâmetros rela vos à
instalação de meios de propaganda nas diferentes áreas urbanas de cada uma das Regiões
Administra vas e deﬁnem os parâmetros máximos que podem ser instalados por endereçamento, tais
como: quan dade, porte, po de propaganda, forma de iluminação e outros aspectos a serem
observados. No Lago Norte, elas estão definidas conforme anexos abaixo:
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Tabela de Classificação do Porte dos Engenhos para o Lago Norte - Anexo SEI 69202771

5.

Planta de Situação

Conforme anexo I na página 05 (69203872)

6.

Planta de Locação

De acordo com a planilha de classiﬁcação do anexo IX do decreto nº 28.134 DE 12 DE JULHO DE 2007,
as áreas permi das para implantação de engenhos publicitários em área pública para a região
administra va do Lago Norte são: SHIN - Setor Habit. Individ. Norte - p/ cada Conjunto Comercial do
Canteiro Central da EPPN, SHIN - Setor de Habit. Individ. Norte - Lotes de Uso Cole vo, SHIN - Setor de
Habit. Individ. Norte - Lotes de Uso Comercial de Bens e Serviços, CA - Centro de A vidades - Lotes
com taxa de Ocupação de 100%, CA - Centro de A vidades - Lotes com taxa de Ocupação menor que
100% e Polo Verde. Porém, este plano de ocupação irá implementar apenas os pontos conforme
mostrado no anexo II na página 07, 08, e 09 (69203211, 69203398 e 69203546 respectivamente)
anexos marcadas com coordenadas geográficas, conforme assinalado no Mapa Chave, 69203693.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME RODRIGUES FERREIRA ALMEIDA DE
FRANÇA - Matr.1699269-5, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção, em
02/09/2021, às 12:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69200120 código CRC= 5EA53EB1.
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