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67,00

CARIMBO P.M.M.

PROJETO PARA

NOTAS - ACESSIBILIDADE:

50,00

Piso interno e externo, inclusive de faixa livre de
e rota
. Os materiais de
revestimento e acabamento devem ter
regular, firme,
trepidante para
dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer
(seco ou molhado). Deve-se evitar a
de padronagem na
do piso que possa causar
de
(por
exemplo, estampas que pelo contraste de desenho ou cor possam causar a
de

COMERCIAL / MISTA / INSTITUCIONAL / INDUSTRIAL
30,00

Portas . As portas devem ter
de serem abertas com um
movimento, e
suas
(quando houver) devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e
1,10 m, conforme 6.11.2.6 da NBR 9050:2015 e demais itens.
Janelas

NOTAS:

Plataforma

ser
atendendo a norma ABNT
ser calculada com base em
de

para pessoa com
visual,

com giro de
conforme 4.3.4 da NBR
lateral, perpendicular e diagonal para a
permitido bacias e assentos
com

garantir: o acesso ao interior do

e a todas as

O Autor do Projeto e
pela
individualmente, total responsabilidade pelo atendimento
Detalhes construtivos e itens relacionados
revestimentos adequados,

e sonora. Nas categorias informativa, direcional e de

Banheiros
.
permitir
9050:2015,
para garantir a
bacia
conforme figuras 97 a) e 102.
abertura frontal;
Acesso. O projeto

ou pessoa com mobilidade reduzida.

O
e Autor do Projeto declaram que assumem, cada um, individualmente, total responsabilidade pela
veracidade das
contidas nos desenhos e no Quadro de
sujeitando-se a
das leis e

da obra, declaram que assumem, cada um,
regras de acessibilidade previstas na NBR 9050, da

acessibilidade, que
correta

50,00

Elevador. Quando possuir elevador, pelo menos um
NM 313. A quantidade e velocidade dos elevadores

constam no Projeto de Arquitetura, tais como
de equipamentos e
etc.,

ASSINATURAS:

60,00

297,00
287,00

Portas. As portas, quando abertas, devem ter um
livre, de no
0,80 m de largura e 2,10 m
de altura. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o
livre de 0,80 m,
conforme 6.11.2.4 da NBR 9050:2015 demais itens.

de uso comum,

Vagas de estacionamento. Se houver vagas, deve haver pelo menos 2% de vagas destinadas
pessoa com
com comprometimento de mobilidade, garantindo no
uma conforme
e

ZONA:

Z - XX

PRANCHA:

LOGO

DATA:

10,00

CADASTRO MUNICIPAL:

XX.X.XXX.XXXX.XXXX

LOGO PROFISSIONAL (OPCIONAL)

30,00

IMPORTANTE: Quanto acessibilidade, a
atender integralmente
normas vigentes, sejam elas federais, estaduais ou municipais.

