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DOCUMENTO ELABORADO COM BASE NOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 
REGULAMENTO DO LOTEAMENTO NM (19/03/2014) 
REGIMENTO INTERNO ALPHAVILLE SALVADOR 2 (16/12/2015) 
PDDU DO MUNCÍPIO DE SALVADOR - Lei Nº 9.069/2016  
NOVA LOUOS DE SALVADOR -  Lei 9.148/2016  
CÓDIGO DE OBRAS - Lei 9.281/2017 
 
Também devem ser observadas as normas vigentes, principalmente as NBR 9050 (Acessibilidade) e NBR 
15575 (Norma de desempenho). 
 
Os documentos exigidos pela Associação Alphaville Salvador 02 para novas construções do tipo 
residencial são: 
 

1. Taxa de aprovação devidamente quitada (esta taxa é emitida pela Associação com base na área 
construída total e deve ser quitada na entrada do projeto, para que a análise seja realizada); 

2. Carta de quitação de débitos condominiais, emitida pelo setor financeiro da Associação (1 via); 
3. Escritura ou Contrato de compra e venda registrado em cartório (1 via); 
4. Memorial Descritivo (1 via); 
5. RRT de projeto devidamente quitada e assinada; 
6. Levantamento Planialtimétrico em escala 1:100 ou 1:200 – Assinado pelo topógrafo (1 via); 
7. Planta de Localização em papel A4(1 via); 
8. Planta de Situação em escala 1:100 ou 1:200 (1 via); 
9. Planta Situação com Esgoto em escala 1:100 ou 1:200 (1 via); 
10. Plantas baixas de todos os pavimentos em escala 1:75 ou 1:50 (1 via); 
11. Cortes: 2 cortes Longitudinais e 2 cortes Transversais em escala 1:75 ou 1:50 (1 via); 
12. Elevações e Fachadas: frontal, fundo e ambas as laterais em escala 1:75 ou 1:50 (1 via); 
13. Memorial de áreas em escala 1:200 (1 via); 
14. CD contendo o arquivo do projeto em dwg versão 2012, contendo o memorial de cálculo de áreas,  

(o CD auxilia no cálculo das áreas e não substitui as cópias impressas); 
 

Os documentos exigidos pela Associação Alphaville Salvador 02 para desmembramento, 
remembramento e amembramento de lotes, são: 
 

1. Carta de quitação de débitos condominiais, emitida pelo setor financeiro da Associação (1 via); 
2. Escritura ou Contrato de compra e venda registrado em cartório (1 via); 
3. Memorial descritivo da área total e de todos os lotes resultantes do desmembramento, 

remembramento ou amembramento (1 via); 
4. RRT de projeto devidamente quitada; 
5. Planta de Localização com as medidas do lote e de todos os lotes resultantes do 

desmembramento, remembramento ou amembramento em escala 1:200 (1 via); 
 
 
Para 1ª análise, enviar 1 cópia de cada prancha de desenho. Após aprovação final da Associação, enviar as 
cópias restantes, devidamente assinadas pelo proprietário e responsável técnico para carimbo e liberação. 
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Alteração de projetos: 

 
Para alteração de projetos que abranjam modificação de mais de 50% (cinqüenta por cento) da área será 
cobrado a TAXA DE APROVAÇÃO com o mesmo valor de um novo projeto; para os que abranjam alterações 
menores ou iguais a 50% da área será cobrado um valor proporcional à área modificada. Este pagamento 
será efetuado após o acerto das áreas em projeto. 
 

 
ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
 
 
Carimbo 

 
Indicar: 
1. Tipo de projeto: Projeto de Arquitetura; 
2. Área do projeto: Residencial Unifamiliar; 
3. Número e conteúdo das pranchas; 
4. Nomes completos do proprietário e do autor do projeto (CAU e número SUCOM); 
5. Endereço constando a identificação do empreendimento Alphaville Salvador 02, nome da Rua, quadra 

e lote; 
6. Escala do desenho; 
7. Data do projeto; 
8. Quadro de assinaturas, com nomes completos do Proprietário e do Responsável pelo projeto; 
9. Quadro de revisões atualizado; 

 
 
Levantamento Planialtimétrico 

 
Indicar: 
1. Medidas do lote cadastradas no local, com indicação dos raios no caso de curvas; 
2. Área total do lote; 
3. Ruas e lotes confrontantes; 
4.   Norte; 
5. Curvas de nível; 
6. Níveis nos extremos do lote; 
7. Árvores, postes, caixas de passagem de elétrica e telefonia, boca de lobo, canaletas, caixas de 

distribuição, transformadores, poços de visita de esgoto e todos os demais elementos de infra-
estrutura do lote; 

8. Assinatura e CREA do responsável técnico. 
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Projeto de Arquitetura 

 
Planta de Localização 
Desenhar o lote inserido na respectiva quadra (Sem Escala- Em formato A4) 
 
 

Planta de Situação (Escala- 1:100 ou 1:200) 
Indicar a implantação da edificação no lote devidamente cotada, incluindo: 
 

1. Curvas de nível; 
2. Níveis do PNT (perfil natural do terreno) nos extremos do lote; 
3. Indicar ponto médio na guia da calçada; 
4. Limites do terreno com suas cotas exatas e posições do meio fio, conforme contrato; 
5. Nome da(s) rua(s) e lote(s) confrontante(s) (indicar os lotes vazios ou construídos); 
6. Abrigo para medidores padrão; 
7. Abrigo de gás GLP; 
8. Passeio, conforme padrão da Associação e a rua; (. 75 - 1.50 -. 75) =3.00 m,  
9. Área “non aedificandi” (não permite aterro, nem corte a 1,50m do muro Alphaville); 
10. Indicar a projeção de todos os recuos; 
11. Pisos e todas as áreas permeáveis; 
12. Inclinação e material utilizado no telhado; 
13. Cotas dos beirais e marquises; 
14. Cotas externas do perímetro externo da edificação; 
15. Caixa d’água (localização, acesso e capacidade). 
16. Chuveiro e piscina (1,50m de qualquer divisa.); 
17. Faixas de acesso de veículos e pedestres, pavimentações e taludes; 
18. Localização de reservatórios os poços artesianos (1,50m de qualquer divisa.); 
19. Transcrever as observações obrigatórias para plantas de situação e plantas baixas. 
20. Indicar quadro de áreas, conforme memória de cálculos e padrão da Prefeitura Municipal de 

Salvador: 
 
 
OBS: O ponto médio é o nível encontrado no meio fio fronteiro à testada do lote, no ponto 
correspondente à metade desta.  

Rua 
 
 
 
 
 
 
 

                           

Lote 

 
Considerar ponto médio=RN=0,00 

Todas as indicações de nível devem ser 
referenciadas ao Ponto médio=RN=0,00 e às 

curvas de nível conforme levantamento 

topográfico. 

Ponto médio 
0,00 
20,00 
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QUADRO DE ÁREAS: 
Área do terreno (idem a Escritura) 
 
Área construída coberta por pavimento 
Área construída descoberta por pavimento (terraços, piscina, decks, etc) 
Área construída coberta total  
Área construída descoberta total 
 
Área construída total para efeito de C.A.  
     
Área ocupada 
 
Área permeável                                                                                                  
 
ÍNDICES: 
 
EXIGIDOS                                            OBTIDOS 
C.A = 1,0  
Io = 0,50  
Ip = 0,30  
Número de unidades imobiliárias: 1 und 
 
Gabarito*: indicar em metros.  
 
Vagas**: O projeto arquitetônico deverá prever local para a guarda de veículos na 
proporção estipulada pela legislação municipal, sendo vedada à utilização das faixas de 
RECUO frontal e lateral. 
 
* Louos Art. 85: Para fins de cálculo do gabarito de altura máxima da edificação, considera-se a diferença entre a cota 

de nível da cobertura do último pavimento e o nível do pavimento térreo, excluídas a platibanda, as casas de máquinas 
e os reservatórios superiores d’água. 
**Louos - Quadro 11B: (a) 02 vagas para cada unidade autônoma com área útil entre 101,00m² e 200,00m²; 03 vagas 
para cada unidade autônoma com área útil superior a 201,00m². 
 

Fazer as seguintes anotações nas pranchas de SITUAÇÃO e PLANTAS BAIXAS: 
 

1. Será mantido o perfil natural do terreno na faixa de recuo frontal junto às divisas com os lotes 
vizinhos; 

2. As medidas dos beirais indicados neste projeto representam a cobertura acabada, incluindo calhas 
e rufos; 

3. Será prevista a drenagem de águas pluviais junto aos muros; 
4. Os taludes terão inclinação máxima na proporção de 1,5(base): 1(altura) = base: altura; 
5. Será prevista a servidão de passagem de canalização de águas pluviais dos lotes vizinhos; 
6. Possui o mínimo de 30% da área do lote como área permeável; 
7. As instalações de GLP atendem as normas da ABNT e Prefeitura Municipal de Salvador; 
8. Todos os muros ou muretas, quando houverem, serão revestidos e pintados; 
9. Não haverá cerca viva na faixa do recuo frontal; 
10. Não é permitido alterar a topografia original do passeio padrão, mantendo livre de rampas e/ou 

degraus; 
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Planta de Situação com esquema de esgoto / águas pluviais (Escala- 1:200) 
 
- Verificar se cede ou solicita servidão (QUADRAS - I1, H1, A4, G4, H4, I4, G5, H5) 
 
Indicar esquema de condução e retirada do esgoto sanitário / águas pluviais até as redes existentes, 
incluindo: 
1. Indicar Caixas de gordura; 
2. Indicar Caixas de inspeção (inclusive junto à divisa, antes de ligar à rede pública); 
3. Indicar Lateral de saída de esgoto e águas pluviais; 
4. Indicar Drenagem das águas pluviais junto aos muros (calhas); 
5. Tampas das caixas de passagem existentes no passeio público; 
6. Indicar inclinação, diâmetro das tubulações entre as caixas; 
7. Caso o lote necessite utilizar a servidão obrigatória do lote vizinho, o projeto deverá ter o esquema de 

esgoto cotado e devidamente locado neste lote; 
8. Representar Chuveiro e Piscina ligados à rede de esgoto; 
9. Indicar previsão de drenagem para contenções. 

 
Fazer as seguintes anotações na prancha de Situação com esquema de esgoto: 
 
1. As tampas das caixas de passagem existentes no passeio público deverão ficar livres de revestimento 
garantindo sua abertura e utilização; 
2. A drenagem de águas pluviais deverá ser ligada a boca de lobo ou diretamente na sargeta, nunca na 
rede de esgoto; 
3. O dimensionamento das tubulações, caixa de passagem e de gordura devem obedecer ao projeto hidro 
– sanitário; 
4. A água da piscina e do chuveiro da piscina deverão ser ligadas na rede de esgoto e nunca na rede de 
drenagem. 
5. O associado deverá tomar as medidas necessárias para o escoamento das águas pluviais e de esgoto, em 
implantações de muros de arrimo, pavimentos abaixo do nível da rua e garagens subterrâneas. 
6. Deverá ser previsto um sistema de drenagem das contenções nas divisas à rede pluvial da residência. 
 
 

Planta do Pavimento Térreo e Subsolo (Escala- 1:50 ou 1:75) 
 
Indicar: 
1. Todo o lote, cotando suas medidas e raios (no caso de curvas); 
2. Curvas de nível; 
3. Níveis do PNT (perfil natural do terreno) nos extremos do lote; 
4. Níveis do PNT no cruzamento entre o alinhamento do recuo frontal e as divisas laterais; 
5. Nível do ponto médio; 
6. Nível do ponto de referência (na testada da edificação em relação ao P.N.T.); 
7. Níveis externos à edificação (terreno modificado); 
8. Passeio público de 3,00m, conforme padrão da Associação.  
9. Abrigo para medidores, conforme modelo da Associação; 
10. Abrigo de gás GLP (no recuo lateral ou fundo, altura máxima 2,00m, uso exclusivo para gás) 

Atender a NBR 13523: 
 

 Indicar na casa de gás: parede dupla, laje de cobertura impermeabilizada e fechamento em 
gradil; 

 Os recipientes de gás deve distar no mínimo 1,5 m de ralos, poços ou canaletas / Devem distar 
no mínimo 3 m de qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento de veículos / Os 
recipientes devem ser localizados no exterior das edificações, situados em ambientes 
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ventilados, que permitam acesso fácil e desimpedido/ Os abrigos de recipientes devem conter 
aberturas com área mínima de 10% de sua planta baixa, para facilitar a ventilação natural; 

 Na central de gás são expressamente proibidas a armazenagem de qualquer tipo de instalações 
elétricas e hidráulicas. 

 
11. Acessos, taludes, rampas (i=?), pisos externos, jardins, muretas (h=?); 
12. Muros de arrimo, muros de divisa, gradis e cercas-vivas (h=?); 
13. Projeção de casa de máquinas da piscina 
14. Projeção do pavimento superior e projeção da cobertura; 
15. Os recuos devem obedecer: 

FRONTAL: (5,00m)  
LATERAL: (2,00m) 
FUNDO: (4,00m) 
E entre a edificação principal e a edícula*: (4,00m)  
 
*A edícula deverá ter até 5% da área ocupada total 
 
- O recuo frontal, lateral e de fundo são contados a partir das divisas até o perímetro limite da 
edificação, definido pelos elementos estruturais e ou de vedação sendo: (alvenaria, extremidade do 
beiral ou marquise); 
- No recuo lateral é permitida a projeção dos elementos estruturais e ou de vedação (sacadas, 
jardineiras, pergolados) somente a projeção máxima de 0,80 m; 

16. Níveis, áreas e dimensões internas dos compartimentos; 
17. Vãos de iluminação: 

As unidades imobiliárias deverão ser iluminadas e ventiladas através de aberturas para o exterior, as 
quais somadas, deverão atender a área mínima de 1/10 da área privativa total da unidade imobiliária, 
ficando assegurado que todos os dormitórios possuam iluminação e ventilação direta ou indireta, à 
exceção dos casos específicos. 
Os sanitários que não possuírem ventilação natural deverão utilizar processos mecânicos que garantam 
a renovação do ar; 

18. Indicação de Guarda-corpo e corrimão segundo normas; 
19. Chuveiro e piscina enterrada (1,50m de qualquer divisa); 
20. Projeção de reservatório inferior e/ou poço artesiano; 
21. Vagas para automóveis (mínimo de 2,30m X 4,50m entre paredes); 
22. Inclinação de rampa de veículos (máxima i=20%); 

As rampas de pedestres devem ter inclinação entre 5,0% e 8,33%. Para inclinação entre 6,25% e 8,33% 
devem ser previstas áreas de descanso nos patamares, a cada 50 m de percurso. 
 
 

Planta do Pavimento Superior (Escala- 1:50 ou 1:75) 
 
Indicar: 
 
1. Todo o lote, cotando suas medidas e toda a implantação em vista do térreo; 
2. Projeção do alçapão de acesso ao forro; 
3. Projeção e capacidade dos reservatórios; 
4. Projeção da cobertura; 
5. Cotas externas do perímetro da construção (serão as mesmas medidas que irão para o Memorial de 

Cálculo de Áreas); 
6. Níveis, áreas e dimensões internas dos compartimentos; 
7. Vãos de iluminação: 
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As unidades imobiliárias deverão ser iluminadas e ventiladas através de aberturas para o exterior, as 
quais somadas, deverão atender a área mínima de 1/10 da área privativa total da unidade imobiliária, 
ficando assegurado que todos os dormitórios possuam iluminação e ventilação direta ou indireta, à 
exceção dos casos específicos. 
Os sanitários que não possuírem ventilação natural deverão utilizar processos mecânicos que garantam 
a renovação do ar; 

8. Indicação de Guarda-corpo e corrimão segundo normas; 
 
Cortes Longitudinais e Transversais (Escala- 1:50 ou 1:75) 
 
Indicar/Cotar: 
1. Respeitar o gabarito máximo de 11,0 m de qualquer ponto do perfil natural do terreno, excluindo 

caixa d’água de até 5,00 m² e altura máxima de 2,80m; 
2. Número máximo de pavimentos (2) além do subsolo; 
3. Altura do patamar de chegada em relação ao ponto de referência (até 1,50m); 
4. Desnível entre patamares dentro do mesmo pavimento (até 1,80m/ patamar mínimo de 10m²); 
5. No corte longitudinal, incluir o logradouro público e toda a extensão do lote; 
6. Perfil natural do terreno (PNT) em linha pontilhada; 
7. Passeio público, recuo frontal; 
8. Ponto médio no passeio 
9. Nível dos ambientes em relação ao RN e às curvas de nível; 
10. Indicação dos limites do lote e dos recuos; 
11. Pé–direito dos ambientes (Mínimo de 2,30m para ambientes de permanência eventual e 2,60m 

permanência prolongada); 
12. Altura dos muros de divisa e arrimo a partir da topografia original do terreno (Máximo de 2,0m); 
13. Altura do forro - indicar: “Espaço inabitável, acesso único por alçapão com dimensões mínimas de 

0,70m x 0,70m, sem iluminação ou ventilação natural”; 
14. Caixa d’água e casa de máquinas de elevador, quando houver, cotando sua altura; 
15. Indicar previsão de contenções na divisa, resguardando as estruturas existentes e prevendo drenagem 

para as áreas de corte ou aterro; 
 

Fachadas 
 
Indicar: 
Todo o lote, fechamentos e passeio; 
Materiais de acabamento dos fechamentos e esquadrias. 

 
Cobertura (opcional) 
 
Indicar: 
1. Passeio, conforme padrão da Associação; 
2. Todo o lote, inclusive fechamentos; 
3. Abrigo para medidores; 
4. Pisos e todas as áreas permeáveis; 
5. Piscina; 
6. Inclinação e material utilizado no telhado; 
7. Cotas dos beirais e marquises; 
8. Cotas externas do perímetro externo da edificação; 
9. Caixa d’água (localização e capacidade). 
10 As medidas dos beirais indicados no projeto representam a cobertura acabada, incluindo calhas e rufos. 
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ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 168,75 M² 

ÁREA DE PISCINA: 6,00 X 2,50 = 15,00 M² 
 
ACESSOS: 5,00 M²  

ESCADA 

ANEXO 01 - MEMORIAL DE CÁLCULO DE ÁREAS 
 
Apresentar uma planta com carimbo, fazendo parte do jogo do projeto completo, em forma de croqui em 
escala até 1/200. Indicar a projeção do perímetro das áreas (área construída / área ocupada / área 
permeável) encontradas em cada pavimento. Dividir em figuras geométricas indicando as cotas e 
descrever o cálculo com o resultado de cada área e os totais de cada pavimento. 
Indicar com hachuras diferenciadas as áreas que serão descontadas no cálculo para C.A. 
 
Demonstrar os cálculos conforme exemplo abaixo: 
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1. Área Construída coberta- Contabilizar todas as áreas cobertas, independente da pavimentação. 

2. Área Construída descoberta -  Contabilizar as áreas como piscina, deck, terraços e etc. 

 
3. Área ocupada (Io): (até 50% da área do terreno- conforme regulamento) - Serão computadas para 

o cálculo do índice de ocupação – IO todas as projeções das áreas cobertas da edificação, exceto:   

 
I – subsolos, desde que respeitado o recuo mínimo de frente e sem prejuízo do índice de permeabilidade – 
IP mínimo, obtido em terreno natural, salvo o quanto previsto no parágrafo único deste artigo; 
II - garagens situadas em terrenos em aclive igual ou superior a 22% (vinte e dois por cento), considerado 
do alinhamento de gradil à metade da profundidade do terreno, ou com lençol freático superficial ou 
outras formações geológicas que impossibilitem a sua implantação no nível de subsolo, desde que esta 
impossibilidade seja comprovada através de laudo de sondagem e atendidos os recuos zonais frontais, 
zonais laterais e zonais de fundo estabelecidos nesta Lei; 
III - marquise não sobreposta cuja projeção ocupe, no máximo, metade da faixa do recuo mínimo; 
IV - abrigo de medidores, de lixo e de hidrantes, caixa e tubos de água, esgoto e energia, reservatório 
enterrado, abrigo de bombas e central de gás; 
V - acessos cobertos à edificação ou passagens externas cuja largura ou soma das larguras não ultrapasse 
20% (vinte por cento) do comprimento da testada; 
VI - bilheterias, portarias, guaritas; 
VII - saliências e balanços de até 0,50m (cinquenta centímetros) de profundidade; 
VIII - beiral até a profundidade de 1,20m (um metro e vinte centímetros); 
IX - cobertura de tanques e pequenos telheiros, desde que o somatório das áreas seja igual ou inferior a 
5% (cinco por cento) da área ocupada projetada. 
 

4. Área permeável (Ip): (mínimo 30% da área do terreno - conforme regulamento) – Serão 

contabilizadas as áreas, sendo observadas as seguintes exigências: 
 
I – do total das áreas permeáveis exigidas para o atendimento ao IP, pelo menos 50% (cinquenta por cento) 
deverão ser mantidos em solo natural ou revestimento semipermeável, admitindo-se tratamento 
paisagístico; 
II - os 50% (cinquenta por cento) restantes poderão ser admitidos na forma de revestimentos 
semipermeáveis ou de reservatórios para a canalização das águas pluviais, visando ao reuso, não sendo 
admitido, nessa hipótese, o direcionamento para a rede pública de drenagem. 
 
§ 2º quando da utilização de revestimentos semipermeáveis, deverá ser anexada a especificação técnica 
do fabricante, informando o percentual de permeabilidade do material, o qual deverá constar também nas 
peças gráficas. 

 
5. Coeficiente de Aproveitamento – C.a. (até 100% da área do terreno- conforme regulamento) -  

Será computada, no cálculo do coeficiente de aproveitamento – CA, todas as áreas construídas da 
edificação, exceto: 
II - as áreas cobertas destinadas à circulação, manobra e estacionamento de veículos nas demais zonas que 
não as referidas no inciso I deste artigo; 
III - a circulação vertical de uso comum (escadas e elevadores); 
IV - as áreas técnicas de uso comum ou especializado, situadas em qualquer pavimento, sem permanência 
humana prolongada, destinadas a equipamentos e instalações especiais, tais como centrais de energia 
elétrica e de gás, condicionamento de ar, abrigo de medidores, abrigo de bombas, armazenamento de 
lixo, depósitos de uso comum, sanitários, vestiários e copa de uso exclusivo de funcionários, caixas 
d’água e reservatórios de retenção ou reservação de água de chuva, e instalação de equipamentos 
médico-hospitalares; 
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VII - as varandas, desde que o somatório das áreas úteis das mesmas em cada pavimento não ultrapasse o 
limite de 20% (vinte por cento) do somatório das áreas úteis das unidades do pavimento;  
VIII - os jardins e jardineiras com profundidade máxima de 1m (um metro), sem previsão de porta de 
acesso, independente da área útil da unidade imobiliária; 
IX - bilheterias, portarias, guaritas. 
 

 
ANEXO 02 - PASSEIO PÚBLICO PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO 

 
O passeio deverá ter a inclinação do alinhamento do lote para o meio-fio de 2% a 3%. 
O material a ser utilizado na faixa de piso pavimentada do passeio será definido pela Associação Alphaville 
Salvador 2. 
 

 
PADRÃO COM PISO TÁTIL (CONFORME SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA UTILIZAR PARA TODOS OS PADRÕES DE 

PASSEIO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 03 – QUADRO DE MEDIDORES 
PADRÃO 

 
A altura do poste auxiliar deve respeitar os 

padrões exigidos pela Coelba. 

 

 

 
 
 

 

SOMENTE NO ACESSO  DE 
VEÍCULOS, NA FAIXA DE 

GRAMA MAIS PRÓXIMA DA 
RUA, PODE SER UTILIZADO O 

PAVIGRADE*. 
*NÃO SERÃO ACEITOS PELA 

ASSOCIAÇÃO MODELOS SIMILARES 
OU PARECIDOS, APENAS É LIBERADO 

O USO DO PAVIGRADE. 
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SOMENTE NO ACESSO  DE 
VEÍCULOS, NA FAIXA DE 

GRAMA MAIS PRÓXIMA DA 
RUA, PODE SER UTILIZADO O 

PAVIGRADE*. 
*NÃO SERÃO ACEITOS PELA 

ASSOCIAÇÃO MODELOS SIMILARES 
OU PARECIDOS, APENAS É LIBERADO 

O USO DO PAVIGRADE. 
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ANEXO 04 – ESQUEMA PARA REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO 
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ANEXO 05 – ESQUEMA PARA REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO (ATRAVÉS DE SERVIDÃO): 
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ANEXO 07 – ESQUEMA PARA REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

 

ANEXO 06 – MUROS DE ARRIMO JUNTO AO MURO DE FECHAMENTO DO EMPREENDIMENTO 
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