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GABARITO E NORMA' DE E&IFICAÇÃO

a') - per.itir a ocupaçÃo de coberture, no .áxi.o e. 40%(

quarenta por cento) da iree do lote ou projeçÃo,nÃo

lendo eoaputado ..1. acre.cimo no calculo da ir..
.-

.áxiaa de con.truçÃo;

b) - o coroe.ento de..e acrê.cimo nÃo pode ultrapa...r
'

de trê.(3) .etro. a altura ora e. vi80r, confor.e

o. gabaritos re.pectivo.;

c) - as parede. de vedaçÃo, .eja. quai. fore. o. .ateri
-

ais utilizados, deverÃo di.tar de 2,50(doi. .etro.

e cinquenta cent{metro. ) do li.ite da projeçÃo

no ca.o dos lotes, de 2,50. da fachada principal;

d) - a area pergulada, p.rmitida, nao .. inclui no. 40%(

quarenta por cento) citado. no item "a", nÃo polle!!

do ultrapa..ar o. limite. do lote;

e) - o. beirai. do acréicimo, quando iBuai. ou .uperior..

a 1 (um) metro .erÃo computado. no cálculo do. 40%

e

f) -

de ocupaçÃo;

o parap.ito e muro. divi.ório. terÃo a altura de

l,20m (um aetro e vinte cent{.etro.) a partir da co
-

ta da laje de cobertura; no ca.o de. projeçõe., o

parapeito con.titui o próprio prolon8a.ento da. fa
-

chada.;

I) - o acre.cimo de.tina-.e exclu.iva.ente a irea de

zer, lanchonete. . re.taurente..
Ia
-

OBSERVAÇÕES:

'tantas reglstradas em CartórIo:

SCS-2 2-8, SCS-2 3-10, SCS PR-24/1, SCS PR-25/1, SCS PR-27/1, SC$

SCS PR-31/1, SCS PR-32/1, SC5 PR-J3/1, SCS PR-34/1, SCS PR-36/1,

PR-3a/1 SCS P'\-1)0/1
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NOTA 1) Este Gabarito SCS Ge-OOOI/1 foi acrescido desta folha 02/01.

de modo a possibilitar as seguinte. anotações:

a) Este Cabarito SCS Ce-0001/1 foi complementado no que diz'

respeito i permissão de acesso por eleyadores i cobertura

dos edl,rcios 40 Setor Comercial Sul. conforme aprovado .

pela Declsio n! 21/87 - CAU"A, homologada pelo Decreto n!

10.387 de 11/5/87.

b) Este Gabarito SCS GB-0001/1 teve a seguinte alteraçio no

campo destinado ~s obseryaçies (folha 01/02):

- foi retirada a informação da planta SCS PR-37/2,

nio ser registrada em cartõrioj

- foram anotadas as plantas do SCS, registradas em cartõ-

por

r10.

Em, 28/7/87. ~.
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