
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO AO CADASTRO E   SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROJETO AO                
REQUERENTE.

PROCESSO Nº: 31184/2022

CONTRIBUINTE: GERALDO LEONARDO DE AGUILAR

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO COM LIBERAÇÃO DE ALVARÁ

DATA:  01 de AGOSTO de 2022

ANALISTA: ENGº LUIZ FERNANDO DE SALES KREPEL, EFETIVO, CREA 183046/D

O processo nº 31184/2022 (composto de folhas número 01 a 19),contém os documentos listados abaixo:

Requerimento padrão – 13/07/2022
PROTOCOLO Nº31184/2022 Pág. 01

Requerimento para aprovação de projeto e liberação de alvará
13/07/2022 Pág. 02

Projeto arquitetônico Pág. 03

Documento de identificação Pág. 04

Anotação de Responsabilidade Técnica  -  CAU Pág. 05 e  Pág.06

Descrição da edificação Pág. 07 e Pág.08

Nota informativa Pág.09

Certidão negativa de débitos municipais Pág. 10

Promessa de compra e venda Pág. 11

DEPARTAMENTO DE TRIB. E ARRECADAÇÃO Pág. 12

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 13 e Pág.14

Boletim do Cadastro Imobiliário (BCI) Pág. 15 e Pág.16

Histórico do BCI Pág. 17

Planta de Situação – SIG  Pág. 18

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 19

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente caso trata-se de  acréscimo e modificação de um projeto aprovado e com habite-se . O projeto foi 
aprovado conforme histórico do BCI pág. 17 do processo em  14/07/2008 (processo 3772/2008)e o habite-se foi 
aprovado em 15/07/2008(processo 3773/2008) com área de 96,58m2. 
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Diante do exposto,observa-se que as modificações e acréscimos, estão se dando sobre um projeto aprovado e 
com habite-se anterior.

Quanto a  edificação  de 96,58m2 processo  3772/2008)

Quanto aos 96,58m2 de construções referentes a construção existente, aprovada e com habite-se,  os mesmos já 
se encontram lançados na prefeitura e se encontram regulares, devendo os mesmos estarem identificados de for-
ma exata no projeto com paginação de paredes demolidas e novas com legenda. O material do responsável  técni-
co deve propiciar a perfeita localização e análise das alterações que aconteceram com os 96,58m2 pois sem essas 
informações o analista não tem informações para realizar sua análise.

Quanto   ao acréscimo de 136,9m2 (novo)  

Quanto ao acréscimo de 136,9m2 referente a diferença entre a nova área do projeto (233,48m2) e a anterior 
aprovada (96,58m2),o mesmo será tratado como acréscimo e caso o projeto seja apto à aprovação será expedido 
alvará somente dá área acrescida de 136,9m2.

-Conforme pág.03 do processo, o projeto é apresentado em sua totalidade sem  a demarcação indispensável dos 
96,58m2 que serão objeto de comparação com o projeto aprovado do processo 3772/20008 solicitado ao cadas-
tro Municipal.

SOLICITAÇÃO AO CADASTRO

 Que apense o processo 3772/2008 com o projeto aprovado para confrontação técnica com o projeto apresentado
para verificar se houve mudanças. 

SOLICITAÇÃO AO  REQUERENTE/ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO.

Solicito ao requerente que   apresente a demarcação    exata da construção existente de 96,58m2, com a paginação  
de paredes existentes , demolidas e novas, pois somente através desse documento é que se poderá proceder a 
comparação e análise para saber o que é existente e o que é novo e a extensão das modificações. O projeto deve 
propiciar a identificação imediata e exata da construção de 96,58m2 processo 3772/2008.

O analista não tem como identificar ou comparar o que aconteceu com essa área de 96,58m2 com base no proje-
to apresentado pág.03 do processo. O projeto apresenta apenas uma legenda que identifica duas paredes como 
existentes o que leva o analista a entender que praticamente nada do projeto aprovado processo 3772/2008 foi 
mantido.

PARECER 

O analista aguarda o projeto com as informações e/ou manifestações necessárias por parte do      
requerente/ responsável pelo projeto, e aguarda o apenso do processo 3772/2008 pelo cadastro 
aos autos desse processo para continuar a análise.

Luiz Fernando de Sales Krepel
Eng. Civil – CREA/MG 183046/D
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