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lotes lRTV, 3RTV = 54.000,00 m2

lotes 4TV, 5TV = 43.000,00 m2

lote 6R = 12.000,00 m2

lotes 8R, 9R, 10R, llR, l2R e l3R = 06.000,00 m2
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vistas, sucursais de rádio e televisão, sucursais de jor-

nais e revistas representações de empresas cinematográfi-

cas e teatrais, escritórios de entidades arrecadador as de

direitos autorais, escritórios de representação de clas-

se ligados a rádio e televisão jornais e revistas, cursos

de formação artísticas. (2)

2.3. Com~rcio de aDoio, bar caf~, restaurante, confeitaria

farmácia, drogaria, salão de beleza, barbearia, sauna e

massagens, enqraxataria, hidroterania, livrarias, papela-

rias, lojas de jornais e revistas, agências bancárias

agências lot~ricas (2).

2.4. Agências de emnresas núblicas, ~ociedade de economia mis-

ta e órgãos da União e Distrito Federal. (2)

2.5. Escritórios e consultórios de profissionais liberais. (2)

3. ÂREA DE CONSTRUCÃO r1ÂxIHA
"

(1) (5)

4. GALERIAS E AFASTAMENTOS (1) (4) (5)

~ obrigatória a previsão de galerias abrangendo o pavimen-

to t~rreo e sobreloja em todo o perímetro do lote, com os

seguintes afastamentos dos limites do mesmo:

lotes 2TV, lRTV, 3RT'V, 4TV, 5TV

lotes 8R, 9R, l0R, llR, l2R e l3R

= 10,00 m2

= 03,00 m2

5. SUBSOLOS (1) (4) (5)

5.1. Para os lotes lRTV, 2TV, 3RTV, 4RTV, 5RTV, será obri-

gatório o mínimo de 2 subsolos destinados a garagem.

5.2. Para os lotes 8R,9R,,lOR,11R, l2R e l3R será obrigatório

um mínimo, de 1 (um) subsolo destinado a garagem. Ao'

que exceder a 1.700,00 m2 da área de construção será'

obrigatória a nrevisão de 1 vaga pe 25,00 m2 para ca-

da 50,00 m2 de área de construção na garagem, al~m '

do obrigatório.
''i
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5.3. Para o lote 6R será obrigatório o mínimo de um subsolo des-

tinado a garagem. Ao que exceder a 3.100,00 m2 da área de

construção, será obrigatória, a previsao 1 (urna) vaga

(25,00 m2) nara cada 50.00 m2 de área de construção,

suhsolo, além do obrigatório.

no

6. ALTURA (1) (4) (5)

6.1. ~1áximo 22,00 m2 acima da cota de soleira, não computados

caixa d'água, casa de máauinas e área nermitida para cober-

tura.

6.2. Altura de coroamento da construção igualou menor

25.00 m2.

que

6,3. Altura da galeria em todo o perímetro da edificação, abran-

gendo loia e sobreloja.

7.ESTACIONAMENTO (1) (5)

7.1. Será obrigatória a previsao de estacionamento dentro dos li-

mites do lote a razão de urna vaga (25,00 m2) para cada

50,OOm2 de área de construção, acima da cota de soleira.

2.2. Quando o subsolo for utilizado corno área comercial, a mesma'

será computada na área de construção permitida acima da cota

de soleira para efeito de eXigéncia quanto ao estacionamento.

8.DA UTILIZArÃO DO SETOR (1) (5)--------
A fim de ser assegurada a adequada utilização da área por entid~

de ou emnresa de rádio ou televisão a instalar-se no Setor, a

nroposta de aquisição de terreno à TERRACAP, bem corno o requeri-

mento de alvará de construção, deverão ser instruidos, obrigato-

riamente,com a resnectiva licença de funcionamento, concedidos'

nelo órgaõ competente.

9.DA UNIÃO DOS LOTES (1) (5)

9.1. Será permitida a uniao de no máximo 2 lotes que tenham di

mensoes iguais a 24.00 x 36.00m, para formar lote único;

9.2. A área total de construção não deverá ultrapassar a sorna

das áreas máximas permitidas para cada lote.

OBSERVArÃO: 1 (Fontes das Normas)

~=on:::::d:sg::~ritos
estabelecidosna presente
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(4) Decreto n9 , que homologa a Deci

sao 18/75-CAU, Processo n9 069.571/65

(5) Decreto n9 4725 , que homologa a Deci
- 80/78-CAU, Processo n9 014.050/78sao
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(1) Decreto n9 3.422 de 26.10.76, que homologa a Deci

são 27/76-CAU, Processo n9 006.848/76

(2) Decreto n9 5.270 de 04. 06.80,que homologa a Deci

são 70/80-CAU, Processo n9 010.751/80.

(3) Decreto n9 8.521 de 14.03.85, que homologa a Deci

são 21/85-CAU, Processo n9 020.632/80

OBSERVAr.ÃO: 2 (Plantas de Definição das Unidades do SRT/S-Reg. em

Cartório)

. Para os lotes 4TV, 6R, 5TV, nlanta SRT/S PR-13/1

. Para os lotes lRT", 2TV, 3RTV, nlanta SRT/S PR- 3/1

12R,8R,9R ,10R ,

llR e 13R.

OBSERVAÇÃO: 3

. Esta NGB 31/85, consolida as normas e gabarito

em vigor, para o Setor na presente data, e:

a)Substitui e anula as notas referentes a gabarito da

nlanta SRT/S PR-12/1
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