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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a proposta de um novo edifício sede para o 
Poder Executivo do município de Taubaté – SP, tendo em vista a necessidade manifesta. Para 
a realização do trabalho, foi necessário compreender seu funcionamento sob vários aspectos 
entre eles, organograma, fluxograma, instalações, layout, inter-relação, acessibilidade, 
mobilidade e as inúmeras necessidades das várias secretarias e seus respectivos 
departamentos. O projeto tem como objetivo integrar as várias secretarias que atualmente se 
encontram precariamente instaladas em vários pontos espalhados pela cidade, dificultando 
assim sua inter-relação, e o acesso aos munícipes. Fato que além contribuir para um grande 
consumo de tempo e recursos, ainda colabora para a ineficiência da gestão pública. Para 
efetiva conclusão da proposta lançou-se mão de vasto trabalho bibliográfico; vistas técnicas; 
estudos de caso; entrevistas; levantamento de área para implantação e de seu entorno; 
levantamento e compreensão do programa de necessidades. DIRETRIZES PROJETUAIS 
Pelas pesquisas e entrevistas realizadas acredito que a direção que o projeto deva tomar será 
a de aglutinar as áreas administrativas de todas as Secretarias no mesmo prédio onde estará 
situado o gabinete do Prefeito, para assim facilitar comunicação entre todos os Setores. Os 
principais pontos previstos no projeto relacionam-se a sustentabilidade; acessibilidade; 
paisagismo; relação com entorno; orientação; arquitetura impactante; conforto térmico e 
acústico. Preocupação inexistente nas instalações atuais. Quanto a sustentabilidade o edifício 
buscará proporcionar benefícios na forma de conforto, funcionalidade, satisfação e qualidade 
de vida sem comprometer a infraestrutura presente e futura dos insumos, gerando o mínimo 
possível de impacto no meio ambiente e alcançando o máximo possível de autonomia. A 
minimização ou eliminação dos impactos ambientais na construção do edifício necessitam de 
uma correta avaliação do local da obra, dos recursos naturais existentes, do clima, dos 
materiais e recursos locais disponíveis, das facilidades de transporte e dos recursos hídricos e 
energéticos. Para isso será necessário um eficiente projeto de arquitetura perfeitamente 
integrado aos sistemas e apto a alcançar a certificação de processos e produtos. No Brasil, o 
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) é a ferramenta aplicada pelo GBCB 
(Green Building Council Brasil) na certificação dos chamados Edifícios Verdes (Green Building). 
Quanto a acessibilidade o projeto atenderá a todos os requisitos constantes da NBR – 9050. 
Esta Norma visa proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de 
idade, limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do 
ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos. Quanto a relação com o entorno. O 
projetos primará pela perfeita integração entre o edifício existente e o que será construído, 
respeitando o estilo arquitetônico de ambos. Para isso efetuará apenas as intervenções 
estritamente necessárias para o reuso do edifício existente. Quanto ao paisagismo o projeto 
proporcionará a completa integração entre o no complexo municipal a ser construído e o 
parque existente em seu entorno. Além de remanejar e reformular o paisagismo em seu 
entorno imediato. Quanto ao conforto térmico o projeto prevê que seja utilizado um sistema 
natural de refrigeração onde se utiliza o sistema de diferença de pressão através do efeito 
chaminé. Bem como a confecção de um grande brise que envolverá toda a face norte e oeste 
protegendo-a da incidência solar. Quanto ao estilo arquitetônico adotado o projeto lançará mão 
de um estilo contemporâneo, que cause impacto, tanto aos munícipes quanto aos visitantes, e 
que transmita a todos natureza vanguardista da cidade de Taubaté. O projeto também deverá 
prever áreas amplas e confortáveis para todos os setores dos Departamentos, o que não 
acontece nas atuais instalações, onde a maiorias das instalações estão em ambientes 
improvisados, apertados e desconfortáveis.  


