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INTRODUÇÃO 

 

 

O projeto simplificado estabelece um modelo padrão de representação sintética do projeto 
arquitetônico em prancha única, para as edificações residenciais cuja tipologia ocorre com maior 
frequência no município. A adoção deste modelo decorre da necessidade de atualização e 
readequação quanto à forma de apresentação dos projetos de edificações encaminhados à 
prefeitura, para fins de aprovação e licenciamento pelo município. A forma padronizada e 
simplificada de apresentação da prancha e de representação dos elementos de desenho permite 
que o projeto legal, de forma objetiva, cumpra a sua finalidade e reestabeleça o princípio da 
economicidade, tornando mais ágil e dinâmico o trâmite de aprovação e licenciamento destes 
empreendimentos. 

Os elementos de desenho têm representação simplificada e esquemática da(s) planta(s) e 
corte, sem elementos e/ou detalhes internos e suas espessuras (paredes, portas, janelas, etc.). 
Neles estão incluídos apenas o perímetro e a superfície interna nas plantas, e o contorno da 
elevação externa com as alturas e níveis principais no corte. 

O arquivo digital template em formato DWG (compatível com AutoCAD®), e RVT (compatível 
com Revit®), contendo a prancha única - modelo padrão, fornecido pela prefeitura através do site 
HTTP://xangrila.prrfeituras.net, além do ambiente totalmente pronto e configurado para a 
elaboração dos desenhos (camadas, textos, cotas, penas, etc.), inclui também os modelos-exemplo 
considerando o padrão (uni/multifamiliar), a condição (nova/reforma/ampliação), nº pavimentos, 
tipo de cobertura (c/s beirados). 

Importante destacar aqui que o padrão da prancha e dos desenhos deverá manter estrita e 
rigorosa conformidade com as especificações e convenções estabelecidas aqui e na prancha única - 
modelo padrão (camadas, linhas, textos, cotas, estilos - posicionamento de textos, cotas, linhas de 
cota - ordem e disposição dos desenhos em relação à prancha, etc.) 
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1 PRANCHA ÚNICA - MODELO PADRÃO 

1.1 CONDIÇÕES GERAIS 

A apresentação do projeto deverá manter estrita e obrigatória conformidade com as especificações 
e convenções estabelecidas através deste documento, e com os padrões da prancha única - modelo 
padrão. 

1.1.1 Formato da prancha 

a) Altura: formato ABNT obrigatório (preferência 594 mm - altura formato A1 ABNT); 

b) Comprimento: variável, conforme projeto (preferência 841 mm - altura formato A1 ABNT); 

c) Margens: esquerda 25 mm; todas as demais 10 mm (formato A1 ABNT). 

1.1.2 Conteúdo da prancha 

Elementos, únicos e obrigatórios, que compõe a prancha única - modelo padrão do projeto 
simplificado: 

a) Planta de situação; 

b) Planta de localização; 

c) Planta(s) do(s) pavimento(s); 

d) Corte esquemático; 

e) Quadro de áreas e índices; 

f) Declaração de Responsabilidade; 

g) Notas; e 

h) Legenda (se for o caso). 

Além destes elementos a única informação que poderá ser incluída na prancha, como opção, é a 
logomarca do(s) responsável(eis) técnicos(s). Caso seja inserida, a logomarca deverá ser posicionada 
conforme determina o item 1.1.3 - Leiaute da prancha.  

1.1.3 Leiaute da prancha  

A Posição relativa dos elementos na prancha deverá manter, obrigatoriamente, estrita 
correspondência e conformidade com a prancha única - modelo padrão. 

Na hipótese da inclusão de logomarca do(s) responsável (eis) técnico(s) na prancha, esta deverá 
estar posicionada junto à margem direita da prancha, posterior a todos os demais elementos. 

2 PEÇAS GRÁFICAS 

2.1 PLANTA DE SITUAÇÃO 

2.1.1 Elementos gráficos: 

Elementos obrigatórios que devem constar nesta planta (terrenos urbanos): 

a) Poligonal de contorno do terreno; 

b) Poligonal de contorno do quarteirão principal (quadra na qual está inserido o terreno); 

c) Trechos dos quarteirões adjacentes (com a finalidade de delimitar os logradouros públicos 
ou condominiais); 

d) Símbolo de representação do “Norte” geográfico. 
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2.1.2 Informações complementares: 

Informações obrigatórias que devem constar nesta planta (terrenos urbanos): 

a) Cotas gerais lineares do terreno; 

b) Cotas angulares do terreno (quando ângulo interno diferente de 90°); 

c) Identificação do terreno (Setor, Quadra e Lote conforme D.M./ Matrícula R.I.); 

d) Nome de todos os logradouros que delimitam o quarteirão onde está inserido o terreno 
(vias, passarelas, e/ou muros limites de divisa no caso de condomínios fechados); 

e) Cota de distância à esquina mais próxima ou mais conveniente (V. Documento de 
Propriedade – Matrícula R.I.); 

f) Orientação geográfica (indicação da direção “Norte”) 

2.1.3 Escala de Representação 

Desenho na escala 1:1000 

2.2 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

2.2.1 Elementos gráficos 

Elementos obrigatórios que devem constar nesta planta (terrenos urbanos): 

a) Poligonal de contorno do terreno; 

b) Poligonal (ou poligonais) de contorno da(s) edificação (ou edificações) sobre o terreno; 

c) Poligonal (ou poligonais) de contorno do(s) beirado(s) externo(s) ao contorno da(s) 
edificação (ou edificações); 

d) Em ampliações e/ou reformas, poligonais de contorno de partes “a construir”, “a demolir” 
e “existente”, conforme convenção de hachuras e cores do Código de Obras (artigo 57, 
Parágrafo Único). Para estas situações deve ser adotado o modelo 03 da prancha única - 
modelo padrão; 

OBS. IMPORTANTE: No caso de modificações internas que não alterem o contorno original da 
edificação existente (devidamente regularizada), apenas manter o desenho da planta original de 
localização, sem destacar as modificações internas; 

e) Tratamentos externos (passeio, muro, pergolado coberto/descoberto, gazebo, quiosque, 
acesso, rebaixo do meio-fio, etc.). 

2.2.2 Informações complementares 

Informações obrigatórias que devem constar nesta planta (terrenos urbanos): 

a) Cotas totais do terreno; 

b) Cotas angulares do terreno (quando ângulo interno diferente de 90°); 

c) Cotas de contorno do perímetro da edificação (sem linhas de cota); 

d) Cotas angulares da construção (quando perímetro externo com ângulo diferente de 90°); 

e) Cotas de beirados externos ao contorno da(s) edificação (edificações) - (cotas isoladas e 
independentes - “soltas”); 

f) Cotas totais e de posicionamento da edificação em relação ao terreno (amarração ao lote); 

g) Cotas do(s) passeio(s) (conforme D.M.); 
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h) Cotas de marcação dos acessos e rebaixo(s) do(s) meio(s)-fio(s) (V. Legislação); 

i) Cotas de “recuo” e “afastamento”, obrigatórios e da edificação; 

j) Referência de nível do meio-fio junto ao passeio como cota de nível zero (RN 0,00m); 

k) Indicação da(s) área(s) de projeção da edificação; 

l) Indicação das alturas de muro e/ou gradil (grade, cerca, tela, etc..), no perímetro da faixa 
de recuo obrigatório, nas laterais (fora da faixa de recuo), e fundos do lote. Não havendo 
muro, indicar “sem muro” (V. Alturas limite na D.M.); 

m) Em ampliações e/ou reformas, legenda elucidativa das partes “a construir”, “a demolir” e 
“existente”, conforme convenção de hachuras e cores do Código de Obras (Art. 57 Parágrafo 
Único). Para estas situações deve ser adotado o modelo 03 da prancha única - modelo 
padrão; 

n) Orientação geográfica (indicação da direção “Norte”) 

2.2.3 Escala de representação 

Desenho na escala 1:100 

2.3 PLANTA ESQUEMÁTICA DO PAVIMENTO TÉRREO 

2.3.1 Elementos Gráficos 

Elementos obrigatórios que devem constar nesta planta: 

a) Poligonal de contorno do terreno;  

b) Poligonal (ou poligonais) de contorno de toda(s) a(s)  área(s) que integra(m) a área total de 
construção do pavimento (área principal, áreas de apoio adjacentes ou isoladas da 
construção principal como garagens , anexos, edículas, etc.; 

c) Poligonal (ou poligonais) de contorno e representação de “vazios” na(s) área(s) do 
pavimento; 

d) Poligonal (ou Poligonais) de contorno do(s) beirado(s) do pavimento. IMPORTANTE: As 
projeções de beirados a representar nesta planta são exclusivamente as do pavimento 
corrente (pavimento térreo); 

e) Em ampliações e/ou reformas, poligonais de contorno de partes “a construir”, “a demolir” 
e “existente”, conforme convenção de hachuras e cores do Código de Obras (Art. 57, 
Parágrafo Único). Para estas situações deve ser adotado o modelo 03 da prancha única - 
modelo padrão; 

f) Tratamentos externos (passeio, muro, pergolado coberto/descoberto, gazebo, quiosque, 
acesso, rebaixo do meio-fio, etc.); 

2.3.2 Informações complementares 

Informações obrigatórias que devem constar nesta planta: 

a) Cotas totais do terreno; 

b) Cotas angulares do terreno (quando ângulo interno diferente de 90°); 

c) Cotas de contorno do perímetro do pavimento (sem linhas de cota); 

d) Cotas angulares do pavimento (quando perímetro externo diferente de 90°); 

e) Cotas de beirados externos ao contorno da(s) área(s) do pavimento (cotas isoladas, 
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independentes - “soltas”); 

f) Cotas totais e de posicionamento da projeção do pavimento em relação ao terreno 
(amarração ao lote); 

g) Cotas do(s) passeio(s) (conforme D.M.); 

h) Cotas de marcação dos acessos e rebaixo(s) do(s) meio(s)-fio(s) (V. Legislação); 

i) Cotas de “recuo” e “afastamento”, obrigatórios e da edificação; 

j) Referência de nível do meio-fio junto ao passeio como referência de nível zero (RN 0,00m); 

k) Indicação da(s) referência(s) de nível (RN) da(s) área(s) do pavimento; 

l) Indicação da(s) área(s) de construção do pavimento; 

m) Indicação das alturas de muro e/ou gradil (grade, cerca, tela, etc..), no perímetro da faixa 
de recuo obrigatório, nas laterais (fora da faixa de recuo), e fundos do lote. Não havendo 
muro, indicar “sem muro” (V. Alturas limite na D.M.); 

n) Em ampliações e/ou reformas, legenda elucidativa das partes “a construir”, “a demolir” e 
“existente”, conforme convenção de hachuras e cores do Código de Obras (Art. 57,  
Parágrafo Único). Para estas situações deve ser adotado o modelo 03 da prancha única - 
modelo padrão; 

o) Orientação geográfica (indicação da direção “Norte”) 

2.3.3 Escala de representação 

Desenho na escala 1:100 

2.4 PLANTA ESQUEMÁTICA PAVIMENTO SUPERIOR 

2.4.1 Elementos Gráficos 

Elementos obrigatórios que devem constar nesta planta: 

a) Poligonal de contorno do terreno; 

b) Poligonal (ou poligonais) de contorno da(s) área(s) que integra(m) a área total de construção 
do pavimento; 

c) Poligonal (ou poligonais) de contorno e representação de “vazios” na(s) área(s) do 
pavimento; 

d) Poligonal (ou poligonais) de contorno do(s) beirado(s) do pavimento. IMPORTANTE: As 
projeções de beirado(s) a representar nesta planta são exclusivamente as do pavimento em 
questão (neste caso pavimento superior); 

e) Em ampliações e/ou reformas, poligonais de contorno de partes “a construir”, “a demolir” 
e “existente”, conforme convenção de hachuras e cores do Código de Obras (Art. 57, 
Parágrafo Único). Para estas situações deve ser adotado o modelo 03 da prancha única - 
modelo padrão; 

f) Tratamentos externos (passeio, muro, pergolado coberto/descoberto, gazebo, quiosque, 
acesso, rebaixo do meio-fio, etc.); 
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2.4.2 Informações complementares 

Informações obrigatórias que devem constar nesta planta: 

a) Cotas totais do terreno; 

b) Cotas angulares do terreno (ângulo interno diferente de 90°); 

c) Cotas de contorno do perímetro do pavimento (sem linhas de cota); 

d) Cotas angulares do pavimento (perímetro externo diferente de 90°); 

e) Cotas de beirados externos ao contorno da(s) área(s) do pavimento (cotas isoladas, 
independentes - “soltas”); 

f) Cotas totais e de posicionamento da projeção do pavimento em relação ao terreno 
(amarração ao lote);  

g) Cotas do(s) passeio(s) (conforme D.M.); 

h) Cotas de marcação dos acessos e rebaixo(s) do(s) meio(s)-fio(s) (V. Legislação); 

i) Cotas de “recuo” e “afastamento”, obrigatórios e da edificação;  

j) Referência de nível do meio-fio junto ao passeio como referência de nível zero (RN 0,00m); 

k) Indicação da(s) referência(s) de nível (RN ) da(s) área(s) do pavimento; 

l) Indicação da(s) área(s) de construção do pavimento; 

m) Indicação das alturas de muro e/ou gradil (grade, cerca, tela, etc..), no perímetro da faixa 
de recuo obrigatório, nas laterais (fora da faixa de recuo), e fundos do lote. Não havendo 
muro, indicar “sem muro” (V. Alturas limite na D.M.); 

n) Em ampliações e/ou reformas, legenda elucidativa das partes “a construir”, “a demolir” e 
“existente”, conforme convenção de hachuras e cores do Código de Obras (Art. 57,  
Parágrafo Único). Para estas situações deve ser adotado o modelo 03 da prancha única - 
modelo padrão; 

o) Orientação geográfica (indicação da direção “Norte”) 

2.4.3 Escala de representação 

Desenho na escala 1:100 

2.5 CORTE ESQUEMÁTICO 

2.5.1 Elementos Gráficos 

Elementos obrigatórios que devem constar neste desenho: 

a) Corte esquemático (sem detalhamento interno da edificação), perpendicular à via fronteira 
ao terreno, cobrindo a extensão do trecho entre a via e o fundo do terreno; 

b) Representação dos níveis internos dos pavimentos, e do contorno externo da(s) edificação 
(ou edificações) e de todos os elementos que sobressaem além da cobertura (platibanda, 
telhado, caixa d’água, casa de máquinas, etc.); 

c) Representação dos elementos externos (corte/vista), no trecho entre a via e o fundo do 
terreno. A saber: pequeno trecho inicial da via, passeio, muro e/ou gradil 
(grade/cerca/tela), edificações acessórias cobertas, com contribuição efetiva na área de 
construção (edícula, garagem, gazebo, pergolado, quiosque e congêneres); 

d) Em ampliações e/ou reformas, destacar o contorno das partes “a construir”, “a demolir” e 
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“existente”, conforme convenção de hachuras e cores do Código de Obras (Art. 57, 
Parágrafo Único). Para estas situações deve ser adotado o modelo 03 da prancha única - 
modelo padrão. 

2.5.2 Informações complementares 

Informações obrigatórias que devem constar neste desenho: 

a) Níveis internos dos pavimentos da edificação principal e de todos os elementos que 
sobressaem além da cobertura da(s) edificação (edificações), tais como: platibanda, 
telhado, caixa d’água, casa de máquinas, etc.; 

b) Níveis de elementos externos à edificação principal, no trecho entre a via e o fundo do 
terreno. A saber: passeio (junto ao meio-fio), muro, gradil (grade/cerca/tela), edificações 
acessórias como edícula, garagem, gazebo, pergolado, quiosque e congêneres); 

c) Cotas auxiliares (complementares à identificação das alturas dos elementos); 

d) Indicação (nomes) dos correspondentes dos trechos e limites identificados na sequência do 
perfil (horizontal e verticalmente). A saber: trecho da via (nome), passeio, recuo frontal 
obrigatório, recuo frontal da edificação, faixa edificandi permitida, faixa edificada, faixa de 
projeção da edificação, recuo de fundos obrigatório, recuo de fundos da edificação; 

e) Cotas dos trechos e faixas limites identificados na sequência do perfil: passeio(s), recuo 
frontal obrigatório, recuo frontal da edificação, faixa edificanti permitida, faixa edificada, 
faixa de projeção da edificação, recuo de fundos obrigatório, recuo de fundos da edificação; 

f) Em ampliações e/ou reformas, legenda elucidativa das partes “a construir”, “a demolir” e 
“existente”, conforme convenção de hachuras e cores do Código de Obras (Art. 57, 
Parágrafo Único). Para estas situações deve ser adotado o modelo 03 da prancha única - 
modelo padrão; 

g) Cotas de “recuo” e “afastamento”, obrigatórios e da edificação;  

h) Referenciar o meio-fio junto ao passeio como referência de nível zero (RN 0,00m); 

i) Indicar a(s) referência(s) de nível (RN) da(s) área(s) do pavimento; 

j) Indicar a(s) área(s) de construção do pavimento; 

k) Indicar as alturas de muro e/ou gradil (grade, cerca, tela, etc..), no perímetro da faixa de 
recuo obrigatório, nas laterais (fora da faixa de recuo), e fundos do lote. Não havendo muro, 
indicar “sem muro” (V. Alturas limite na D.M.); 

l) Em ampliações e/ou reformas, legenda elucidativa das partes “a construir”, “a demolir” e 
“existente”, conforme convenção de hachuras e cores do Código de Obras (Art. 57, 
Parágrafo Único). Para estas situações deve ser adotado o modelo 03 da prancha única - 
modelo padrão; 

m) Orientação geográfica (indicação da direção “Norte”). 

2.5.3 Escala de representação 

Desenho na escala 1:10  
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3 CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES DE PROPRIEDADES, PADRÕES E ESTILOS.  
As convenções e propriedades das camadas (layers), os padrões de hachuras e os estilos de textos 
e cotas, encontram-se devidamente definidos no arquivo digital com template da Prancha Única - 
Modelo Padrão, no formato DWG (AutoCAD®), e RVT (Revit®). 

A Secretaria de Obras, através do setor de análise de projetos, fornecerá o arquivo template 
completo da Prancha Única - Modelo Padrão, com exemplos-modelo. O template contém todas as 
definições, padrões e estilos previamente configurados, em um ambiente pronto para 
desenvolvimento do projeto no formato simplificado. 

4 ÂMBITO, REGRAS E CONDIÇÕES DE USO DO TEMPLATE PADRÃO. 

Quanto ao âmbito de aplicação, regras de procedimento e utilização do template padrão, fica 
determinado que: 

a) A apresentação do projeto, obrigatoriamente, deverá ser no formato do template padrão 
fornecido pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Obras, em estrita e fiel 
correspondência com as especificações e convenções previamente estabelecidas e 
configuradas neste; 

b) As configurações do template padrão fornecido não deverão ser alteradas em nenhuma 
circunstância; 

c) Na apresentação dos projetos, não serão admitidos formatos ou configurações diferentes 
do template padrão que promovam alterações ou inclusões/exclusões de camadas, padrões 
e estilos previamente configurados, bem como alterações no leiaute da prancha; 

d) As camadas, padrões e estilos de linhas, hachuras, textos e cotas utilizados no projeto 
deverão manter, obrigatoriamente, estrita correspondência e conformidade com o 
template padrão e com os exemplos-modelo que ele contém; 

e) Os textos e cotas, além do padrão e estilo, deverão manter também correspondência de 
posicionamento em relação ao exemplo do template padrão; 

f) O arquivo digital do projeto a ser fornecido pelo requerente para análise e licenciamento, 
obrigatoriamente, deverá ser no formato DWG To PDF.pc3, original do AutoCAD®;  

g) O arquivo de configuração utilizado para a “tabela de estilo de plotagem” (plot style table), 
obrigatoriamente, deverá ser o “monochrome.ctb”, original do AutoCAD®. 

5 TEXTOS E COTAS - REGRAS GERAIS 

5.1 TEXTOS 

São dois os estilos de texto utilizados: título e normal. Ambos encontram-se referenciados e 
plenamente configurados e exemplificados no template padrão da prancha única. 

5.1.1 Texto estilo título 

Texto em letra maiúscula e com configuração de estilo (fonte, altura, etc.) conforme template 
modelo padrão. 

Aplica-se aos rótulos principais das peças gráficas e cabeçalhos inseridos na prancha: plantas e corte; 
notas e declarações. Além destes, os textos posicionados no interior das plantas descritas abaixo, 
também são exibidos neste estilo (V. template padrão): 

a) Planta de situação: setor, quadra e lote (dados cadastrais de identificação, posicionados 
conforme template padrão); 
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b) Plantas de localização e pavimentos: títulos das projeções da edificação, posicionados no 
centro das respectivas plantas (V. template padrão). 

5.1.2 Texto estilo normal 

Apenas a letra inicial do texto em maiúscula. Com exceção dos rótulos principais citados no item 
5.1.1, aplica-se a todos os demais textos da prancha (V. template padrão).  

5.2 COTAS 

 As definições de estilo e uso estabelecidas aqui encontram-se devidamente configuradas e 
exemplificadas no template da “prancha única - modelo padrão”.  

5.2.1 Cota linear 

São duas as configurações de estilo para cota linear: entorno e contorno. 

5.2.1.1    Cota linear de entorno 

A cota de entorno corresponde ao estilo de cota linear tradicional, completa, com texto, linhas de 
dimensão, linhas de extensão e símbolo delimitador (tick). Este estilo se caracteriza pela cotagem 
contínua e alinhada de trechos em sequência e pelo posicionamento, externo e afastado em relação 
ao objeto cotado. É o estilo padrão, de uso geral, e que deve ser empregado nas peças gráficas para 
cotagem dos seguintes elementos: 

a) Planta de situação: as dimensões do terreno e a sua distância em relação à esquina mais 
próxima; para as dimensões do terreno será admitido também o emprego do estilo de cota 
de contorno, conforme definido no item 5.2.1.2; 

b) Plantas de localização e pavimentos: as dimensões do terreno, a largura do passeio, os 
recuos e afastamentos (obrigatórios e da edificação), e as amarrações e os comprimentos 
totais (apenas o total) das projeções da edificação e pavimentos.  
O beirado deve ser cotado com este estilo, mas com uma pequena variação. A diferença é 
que a cota fica posicionada internamente ao beirado (não afastada), e é “solta”, isolada (sem 
continuidade), conforme mostrado na planta do modelo simplificado. 

c) Corte esquemático: na direção horizontal: as faixas limites identificados na sequência do 
perfil: passeio, recuo frontal obrigatório, recuo frontal da edificação, área aedificandi (faixa 
edificável), área non aedificandi (faixa não edificável), faixa de projeção da edificação, recuo 
de fundos obrigatório, recuo de fundos da edificação; na direção vertical: a altura total da 
edificação, a altura máxima permitida, as alturas de muros, gradis, pergolados, etc.  

5.2.1.2 Cota linear de contorno 

A cota linear de contorno corresponde a um estilo de cota em particular em que é exibido apenas o 
texto, sem a presença de linhas ou de qualquer sinal gráfico, posicionado próximo ao centro do 
segmento que representa, e mantendo a mesma orientação deste. 

Este estilo tem uso especial e limitado, e é de caráter obrigatório em relação às plantas de 
localização e pavimentos, e opcional para a planta de situação. O seu emprego em relação às peças 
gráficas fica restrito ao seguinte: 

a) Planta de situação: apenas as dimensões do terreno (uso alternativo e opcional); 

b)  Plantas de localização e pavimentos: o perímetro das projeções que representam as áreas 
edificadas nestas plantas deve, obrigatoriamente, ser cotado com este estilo. Todos os 
trechos do contorno destas áreas, ainda que sejam pequenas reentrâncias ou saliências, 
devem ser cotados. 
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5.2.2 Cota angular 

A cota angular, no AutoCAD®, fica configurada dentro do mesmo estilo da cota linear.  No projeto 
simplificado o estilo de cota angular a ser utilizado é o que se encontra configurado dentro do estilo 
da cota linear de entorno. 

Devem ser cotados todos os ângulos do terreno e/ou da edificação que forem diferentes de 
90º(noventa graus), nas plantas de situação, localização e pavimentos. 

5.2.3 Cota de nível 

As cotas de nível devem formato próprio padrão de representação: símbolo apropriado, conforme 
planta ou corte, com o respectivo valor da cota, e o texto que identifica o elemento referenciado. 

O elemento base, com referência de nível na cota zero (RN 0,00m) é, obrigatoriamente, o meio-fio 
junto ao alinhamento da rua fronteira ao terreno. 

A unidade padrão de medida para as cotas de nível, conforme norma, é o “metro”. 

Referências de nível que devem constar nas peças gráficas: 

a. Planta de localização: nível zero junto ao meio-fio (RN 0,00m), e nível da cobertura, em 
posição central da planta, conforme planta modelo; 

b. Planta(s) do(s) pavimento(s): nível zero junto ao meio-fio (RN 0,00m), e nível do 
pavimento, em posição central da planta, conforme planta modelo; 

c. Corte esquemático: níveis da edificação — pavimentos e todos os elementos que 
sobressaem além da cobertura (platibanda, telhado, caixa d’água, casa de máquinas, 
etc...); níveis externos à edificação — meio-fio (RN 0,00m), muro, gradil 
(grade/cerca/tela), edificações acessórias como edícula, garagem, gazebo, pergolado, 
quiosque e congêneres (V. planta modelo). As referências de nível deverão ficar 
posicionadas fora do desenho, alinhadas, e acompanhadas de texto que identifique o 
elemento referenciado, conforme mostrado na planta modelo. 


