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O processo nº 7296/2023 (composto de folhas número 01 a XX),contém os documentos listados abaixo:

Requerimento padrão – 16/02/2023
PROTOCOLO Nº 7296/2023 Pág. 01

Requerimento para aprovação de projeto e liberação de alvará
06/02/2023 Pág. 02

Projeto arquitetônico Pág. 03 e Pág. 04

Descrição da edificação 
(Levantamento de Construção existente residencial unifamiliar) Pág. 05

Anotação de Responsabilidade Técnica  -  ART Pág. 06

Documento de identificação CNH Roberto Helio Prado Pág. 07

Certidão negativa de débitos municipais Pág. 08

DEPARTAMENTO DE TRIB. E ARRECADAÇÃO Pág. 09

Boletim do Cadastro Imobiliário (BCI) Pág. 10 a 11

Histórico do BCI Pág. 12 e Pág. 13

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 14 e Pág.15

Planta de Situação – SIG  Pág. 16

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 17

NOTA TÉCNICA 01 Pág. 18 e Pág.19
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DA ANÁLISE

A análise é de natureza técnica, vinculado à legislação de forma objetiva (ato administrativo vinculado).Artigo 4º
da LC 152, “ A análise dos processos de licenciamento e de fiscalização, criados em decorrência desta Lei, deve ser
efetuada quanto á sua observância aos parâmetros técnicos e demais exigência previstas nesta Lei….”

Art. 29 ,§ 2º  LC 152 “O Executivo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a respeito da destinação de
uma obra, no seu conjunto ou em suas partes, recusando-se a aceitar o que for inadequado ou inconveniente do
ponto de vista da segurança, da higiene, da salubridade e da adequação à legislação vigente.”

Nos termos do Art.52 da LC152 , “haverá anulação do licenciamento sempre que ficar comprovada a falsidade ou
a inexatidão de qualquer declaração ou documento que fundamentou o licenciamento.”

O projeto apresentado deve ter de forma expressa as informações para que seja possível a análise pelo formulá-
rio.Projetos incompletos serão devolvidos ao responsável técnico para providências com base no Art 52 da LC 152.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de pedido de regularização de edificação já construída em meio lote . Os documentos do histórico do BCI 
apontam que até  o mês 12 de 2011 foi lançado pela prefeitura para fins tributários apenas uma área de 
136,85m2. O requerente  faz pleito de regularização de 215,51m2,  e não separa no projeto onde está os 
136,85m2 que é passível de regularização pelo decreto 3441/2018 conforme o artigo 1º do decreto.

O responsável técnico deverá separar e indicar onde estão os 136,85 m2 e onde estão o restante 215,51-
136,85=78,66m2 haja vista que são tratamentos diferentes para as áreas, sendo que os 136,85m2 é dado uma 
certidão de lançamento apenas pelo cadastro e com relação aos 78,66m2, os mesmos devem obrigatoriamente 
atender a legislação atual. 

O analista aguarda que o responsável técnico indique os 136,85m2 de área existente que será objeto do decreto 
3441/2018 e o restante de 78,66m2 que será analisado pela legislação atual. 

Conforme legenda do docunto pág. 03 do processo o projetista aponta um trecho do meio do projeto como sendo
á regularizar (7,50x4,40=33m2 menos da metadade dos 78,66m2)  cujas paredes laterais de divisa estão em linha 
grossa, observa-se de início que o afastamento lateral não atende sendo o minimo 1,50 haja vista as aberturas.Ar-
tigo 138 da Lc149. O projetista está indicando que essa área central foi construída inclusive depois do segundo pa-
vimento que se encontra em cima do ambiente a regularizar, o que não faz muito sentido. (Construir o segundo 
pavimento e depois construir o primeiro pavimento).
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IMAGENS:

Acima está o trecho marcado como a regularizar existente conforme legenda. (PAVIMENTO TÉRRREO)

O quarto que está acima foi construído primeiro que o primeiro pavimento. (PAVIMENTO PRIMEIRO).Não foi des-
tacada nenhum layer conforme legenda indicando que no pavimento tenha área a regularizar.

Taxa de ocupação acima de 80% mesmo descontando as aberturas.  
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PARECER DA NOTA TÉCNICA

01-Descumprimento da LC135 anexo XIII

A taxa de ocupação máxima para ZAP é 80% e o documento apresentado pág. 03 tem acima de 84 % mesmo des-
considerando as aberturas.

02-Trecho indicado como a regularizar não atende afastamento mínimo lateral de 1,5m conforme o artigo 138 da 
LC 149. ( O trecho foi indicado pela projetista na pág. 03 do processo por meio de legenda como a regularizar para 
o qual se aplica a lei atual). Aplica-se o afastamento de 1,0 caso seja parede sem aberturas, mas o vão também 
não tem tem 1,0m e se fechado os ambientes não atendem os requisitos obrigatórios de iluminação e ventilação.

A análise completa e pormenorizada demanda que o projetista separe de forma expressa no projeto os 136,85m2 
lançados para imposto até 11/2011 para o qual cabe aplicação do decreto 3441, e os 78,66m2 a regularizar pela 
lei nova. 

Diante do descumprimento do anexo XIII do plano diretor e do artigo 138 da lc149 o projeto é inapto.

Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que justificado, sofrer alteração / aperfeiçoa-
mento.

Por tudo analisado e salvo melhor juízo, o projeto encontra-se:

APTO PARA APROVAÇÃO

x INAPTO PARA APROVAÇÃO

É o parecer técnico de engenharia, s.m.j.

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

ILMO SR.

VALÉRIO DINIZ MOURTHE

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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