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ANEXO 1 – PLANO BÁSICO DE NECESSIDADES 
  

1. OBJETIVO 

Estabelecer o programa de necessidades mínimo para elaboração de estudo de viabilidade de 
edifício administrativo, para alocar as áreas administrativas do METRÔ, distribuídas atualmente 
em edifícios distintos, para uma população fixa de 1.709 metroviários. 
 
Estima-se que para o atendimento de serviços do edifício, uma população de terceirizados em 
regimes de trabalho diversos e horários diversos de 200 pessoas.  
 
 

2. HISTÓRICO  

As áreas administrativas objetos deste estudo estão distribuídas atualmente em quatro edifícios, 
conforme abaixo, com características distintas, ocupando uma área total de 19.453 m2, para uma 
população fixa de 1.544 pessoas. 
 
Edifício Metrô I – Rua Augusta, 1626; 
Edifício Conde de Prates – Rua Líbero Badaró, 293; 
Edifício Cidade II – Rua Boa Vista, 175; 
Edifício Georges Loeb – Rua da Quitanda, 113. 
 

3. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

3.1. LEIAUTE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Ambientes integrados em conformidade com Normas, Instruções técnicas e legislação vigente 
com as seguintes características: 

a) Mínimo de 7m²/pessoa para 1.709 empregados; 

b) 16 Salas com 21m²; 

c) 48 Salas com 13m²; 

d) Secretarias alocadas em mesas posicionadas em “ilhas” próximas aos seus respectivos líderes 

considerando os quantitativos dos itens “a” e “b”; 

e) Ambiente de espera para no mínimo 04 pessoas, próxima às salas de reunião com 

aproximadamente  21m²; 

f) Equipes distribuídas em estações de trabalho, com mesas de 1.40 x 0.75m nos ambientes 

comuns; 

g) Espaço para armários e arquivos de aço para documentos em salas compartimentadas fechadas 

com aproximadamente 30m² por pavimento tipo. 

h) Lajes corporativas com no mínimo 1.000m² de área de carpete. 

 

3.2. ÁREAS COMUNS  

Áreas comuns necessárias para o atendimento de serviços prestados pela Gerência de Recursos e 
Infraestrutura, projetadas e executadas em conformidade com Normas, Instruções técnicas e 
legislação vigente, que atendam as seguintes características: 

a) Auditório para no mínimo 200 pessoas, com sistema áudio visual integrado, de preferência no 

andar Térreo, com área de “coffee break” compatível;  

b) 02 salas multiuso com capacidade para 100 pessoas no mínimo com área de “coffee break” 

compatível e reversível; 

c) Biblioteca do Acervo do METRÔ em área de 200m²; 
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d) Sala para o Projeto Memória do METRÔ, em área contígua a Biblioteca, com 100m²; 

e) Área para comercialização no andar Térreo, incluindo espaços para prestação de serviços tais 

como: café, academia, lavanderia, entre outros; 

f) Área para restaurante na cobertura (último andar) com acesso independente; 

g) Estacionamento para no mínimo 150 automóveis e 30 motocicletas;  

h) Bicicletário; 

i) Deverá ser considerando um pavimento para a acomodação de salas de reunião de uso geral de 

forma compartilhada, sendo estas salas em dois padrões, onde a sala de reunião padrão 1 deve 

ser projetada com 12m² e a sala de reunião padrão 2 deverá ser projetada com 21m². 

 

3.3. ÁREAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  

Áreas de serviços voltadas para prestadores de serviços, fornecedores, que possam realizar a 
operação e manutenção das instalações do edifício em conformidade com Normas, Instruções 
técnicas e legislação vigente, que atendam às seguintes características: 

a) Oficinas de manutenção com área útil mínima de 270m²; 

b) 04 Salas administrativas para supervisão de contratadas/ fornecedores com 24m² cada sala; 

c) Almoxarifado de no mínimo 40m²; 

d) Refeitório para contratados que atendam a NR24; 

e) Depósitos de Material de Limpeza com infraestrutura hidráulica para um tanque em cada andar, 

com no mínimo 4m²; 

f) Vestiário feminino e masculino para no mínimo 120 contratados projetado e executado em 

conformidade com a NR24; 

g) Copa com depósito para preparo e distribuição de café em máquinas industriais, com no 

mínimo 60m²; 

h) Posto reprográfico com 60m²;  

i) Salas técnicas com área mínima de 400m², inclusive para CPD – Data Center/Sala Cofre; 

j) Salas técnicas para monitoramento eletrônico com sala de operações e sala de estratégia; 

k) Posto Bancário de no mínimo 100m² com sanitários de uso privativo e sala de segurança (cofre); 

l) Ambulatório que atenda a RDC 50/02 da ANVISA, para uma população de 1.900 pessoas, com 

no mínimo 2 consultórios, 1 sala de enfermeiro, 1 sala de administração de enfermagem,1 sala 

de triagem, 1 sala de pronto atendimento/posto de enfermagem, 1 sala de 

observação/repouso, 1 recepção, 1 sala de prontuários, 1 copa, Sanitários/Vestiários para 

profissionais CSO e Sanitários para usuários (um deles, adaptado para PCD). 

m) Área para carga e descarga de materiais e equipamentos com acesso para veículos de carga.  

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) As instalações do edifício deverão ser projetadas em aderência às políticas de sustentabilidade 

com eficiência energética, aproveitamento de água de reuso, iluminação natural, captação de 

energia solar e outros itens. 

b) Deverão ser adotadas medidas de segurança contra incêndio na edificação, conforme 

estipulado no decreto estadual n° 56.819/11, habilitando o edifício para emissão de AVCB no 

início de sua operação. 

c) Deverão ser previstos pontos de ancoragem e/ou dispositivos que permitam a manutenção dos 

equipamentos e instalações, considerando o trabalho em altura em atendimento à NR35. 

d) A edificação e seus componentes, incluindo aqueles não citados neste memorial, deverão ser 

projetados e executados de acordo com as boas práticas de engenharia, legislação e normas 

técnicas vigentes, visando à manutenção e conservação do edifício. 


