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REGISTRO EM CARTÓRIO OFIcIO DATA

USO, GABARITO E NOill1ASDE EDIFICACÃO

1 - UNIDADE:
------
Lote 7 do SAI/Norte - Plantas URB 62/86 (SICAD 103-IV-6-D,

103-IV-6-B, 103-IV-6-A e 104-111-4-C).

2 - DESTINArÃO:

Estação de Tratamento de ESGoto

3 - TAXA MÁXIMA DE OCUPArÃO:

30% da área total do lote

4 - TAXA MÁXIMA DE CONSTRUrÃO:

60% da area total do lote

5 - ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACÃO:

9.00m a oartir da cota de soleira do ponto mais alto do

terreno, a ser fornecido oela DTC/DeU/SVO, não computados

castelo d'água e as "Estações".

6 - CASTELO D'ÂGUA:

Será permitida a construção de torre ou castelo d'áqua,c~

ja altura deverá ser iustificada nelo projeto de instala-

ções hidraúlicas QU exigência do Corno de Bombeiros.

7 - ESTACIONÀ~ENTO:

Será obriaatória a previsão do estacionamento no interior
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do lote, em sunerficie, na proporcão de 1 (uma) vaga (25m2)

para cada 100m2 (cem) de área construida. será obrigatória

a implantacão de 1 (uma) arvore nara cada 2 (duas) vagas,

que será incluido no cálculo da area verde.

8 - TAXA M!NP1A DE ÁREA VERDE:

Será obriGatória a reserva de area verde (arborizada e/ou a

jardinada) dentro dos limites do lote com a taxa rninima de

20% da área do mesmo e que deverá estar imnlantada na ocasi

ão da concessão do "habite-se". Poderá estar implantada den

tro do afastamento obriqatório do lote.

9 - r;UARITA:
--..-..--..

Poderá ser constituIda de um ou dois blocos e edificada den

tro dos limites dos afastamentos previstos, com área máxima
2de 4,00m para cada bloco.

10 - RESID~NCIA Dill VIGIA:

Não serão permitidas residencias, salvo para vigia, com

rea máxima de 60m2.

a

11 - TRATA~1ENTO DAS DIVISAS:

será nermitida a construcão de alambrados, cerca de arame

liso e/ou de cerca viva com altura máxima de 1.80m.~ /
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