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1 -- ~OCALI ZAÇZO

Seto~ de Armazenagem e Abastecimento - Comércio Local.

2 .- PLANTAS DE PARCEL~mNTO

I
I

I
S"P.A PR 1/1

3 - USO PE&~ITlDO

Comércio varejista de apoio local.

\ 5 - TAXA !~I}1A DE OCUPAÇÃO

i, \Projeç~o horizontal da area edificada ~ área do lote) x 100

/ TmaxO = 100% (cem por cento) da 5rea do lote.

I
\ 7 - PAVU1ENTOS

\
I,

7a. NO~1ERO OBRIGAT6RIO: 04 (quatro) pavimentos

/
/

7t>. L9 PAVDmNTO - denominado pavimento terreo. Destina-se à

lojas comerciais, sendo obrigatória uma galeria dentro

da Dro-iJe~ão, nas divisas frontal e laterais..L
- ... .

í'c. 29 PlI.'1IMEN'l'O - denominaa.o sobreloj a ou pavimento indepe~

dente. Destina-se à lojas, complemento de lojas e/ou Sd

ias comerciais, com ocupaçao idêntica à do pavimento ter

reo.
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7d. 39 e 49 PAVIISENTOS; denominados pavimentos
superiores.

Destinam-se à lojas, complementos de lojas e/ou salas co

merciais.

7e. SUBSOLO(S)- optativo(s) - Máximo de 02 (dois) .Destina-se

à depósito ou complemento das lojas do térreo,desde que

asseguradas a correta iluminação e ventilação naturais.

7f. COBERTURA: Sobre a cobertura sera permitido, somente
a

construção de caixa d'agua e casa de máquinas.

8 - ALTURA DA EDIFICAÇÃO

8a. A altura obrigatbria da edificação, a partir do nível do

piso da galeria, que corresponde a cota de soleira,forn~

cida pela Divisão de Topografia e Cadastro do Departame~

to de UrbanismojSVO é de l2,80m (doze metros e
oitenta

centímetros), correspondente à parte mais alta da edifi

cação incluindo cumeeira, não computados caixa d'agua
e

casa de maquinas.

8b. O pé direito mínimo para o pavimento térreo é de
3,OOm

(três metros)
.

15 - TRATA.1\1ENTO DAS FACHADAS

Será permitido ultrapassar os limites da projeçao, para
os

elementos e condições abaixo especificados:

15a. Elementos estruturais de apoio (pilares) at2 o limite má

ximo de 1,OOm (um metro) além da projeção e distando

no interior da galeria no mínimo 2,50m (dois metros e

cinquenta centímetros) da fachada das lojas, em dispos!

ção, forma e número, a critério do autor do projeto.

15b. Elemento::::decorativos ou de proteção solar, sacadas
e

jardineiras, 10S pavimentos superiores (3';> e 49 pavime~

tos), até o limite máximo de 1,OOm (um metro). ,

~'2f
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16 - GALERIAS PARA CIaCUU\c!O DE PEDESTRES

será obrigatória a construção de galeria dentro da proj~
çao,nas divisas laterais e frontal à via de acesso,

largura mínima de 3,00m (três metros), a partir das

com

divi

sas da projeção abrangendo os pavimentos térreo e sobrelo

~ 'la. A Altura da galeria correspondera a cota do teto da

sobreloja.

Caso a galeria tenha elementos decorativos a altura sob es

tes em relação ao piso, deverá ser, no mínimo de, 4,00m

(quatro metros) .

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

18a. Esta NGB é composta do itens 1, 2, 3, 5, 7, 8, 15

16 e 18.

18b. No caso de desnível acentuado do terreno todos os ele

mentos de proteção no piso da galeria, somente pod~

rão ser executados na faixa de avanço entre os pil~

res, sem obstruir os acessos:

- grade, parapeito ou corrimão-altura máxima 1,00 (um

metro)

- jardineiras - altura máxima 0,50m (cinquenta centí

metros)

18c. A numeração das lojas será feita no sentido anti-horá

rio, começando pelo canto esquerdo de quem olha

rua para a edificação.

da

l8d. Para aprovação, o projeto arquitetõnico conterá, obri

gatoriamente, a circulação de pedestres no entorno ime

diato, as cotas de níveis forneci das no croqui de 10

caçao, e as soluções de acesso à galeria (degraus, es

das ou rampas), quando o desnível o justificar.

Os acessos, mesmo que fora dos limites da projeção,

NGB 43/88
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serao executados pelos p~op~iet5rios.

l8d. A CAIXA D'AGUA E CASA DE MÁQUINAS deverão fazer parte

do conjunto arquitetõnico, e distar ~ .um mlnlmo de

3,OOm (três metros) dos limites da projeção.

~~
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