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Curvelo, 22 de outubro de 2021. 
 
PROCESSO N° :    35.442/2021 
 
INTERESSADO :  JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES JÚNIOR 
REF. : APROVAÇÃO DE PROJETO 
 
 
 
   Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
 
 
   Para emissão do presente parecer foram analisados documentos 
apensados aos autos, a saber: 
 

Requerimento padrão Fls. 01 

TRT nº BR20211340396 Fls. 02 

Termo de Anuência Fls. 03 

Documento de identidade Fls. 04 

Caracterização da edificação Fls. 05 

Carteira o CREA/MG Fls. 06 

Projeto arquitetônico Fls. 07 

BCI, planta-quadra e SIG Fls. 09 a 12 

 
 
 
01 – CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS: 
   Vide a seguir quadro resumo de análise técnica. 
 
 

Quanto ao uso de bônus 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   
Não foram utilizados bônus regulamentados pelo 
Decreto 3.784/2019 

Quanto a imóvel tombado ou inventariado 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   
Não se enquadram nos Art. 21, 23, 40, 44, 116, 120, 
121 da LC152 
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Quanto ao EIV (art. 153, art. 155, art. 206 a art. 217 da LC149) 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   Edificação não é passível de EIV 

Quanto às dimensões do lote e convergência com o SIG / BCI 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   
As dimensões do lote mostradas em projeto são iguais 
às dimensões constantes no BCI e SIG  

Quanto ao macrozoneamento e possibilidade do tipo de uso da edificação 
(LC135 com alterações da LC 138 e LC146, Anexo XIII) 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   

O imóvel está localizado numa ZAC – ZONA DE 
ADENSAMENTO CONTROLADO e aplicam-se os 
seguintes parâmetros: 
USO: Residencial, comercial, serviços, institucional, 
misto e industrial de baixo impacto e sem incômodo. 

   LOTE MÍNIMO: 230,00 m² 

   
TAXA DE PERMEABILIDADE: 20% do terreno natural 
TP = {1 – [(366,30-53,46)/366,30]}*100 
TP = 85,41% ≥ 10%..........OK! 

   

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 
Mínimo: -x- 
Básico: 1,0 
Máximo: 2,0 
CA = 53,46/366,30 = 0,14595321 = 0,2 
1,0 ≥ 0,2..........NÃO ATENDE! 

   

TAXA DE OCUPAÇÃO: 80% 
TO = (53,46/366,30)*100 
TO = 14,60% = 15% 
80% ≥ 15% .............OK! 

   
TESTADA MÍNIMA: 12,00 m(regra geral) e 15,00 
m(lotes de esquina) 

   

INSTRUMENTOS: 
Parcelamento, Edificação e Utilização 
compulsórios/IPTU progressivo/Desapropriação. 
Outorga Onerosa do Direito de Construir  
Transferência do Direito de Construir: geradora de 
UTDC (para imóveis sujeitos a formas de 
acautelamento e preservação, inclusive tombamento) e 
receptora de UTDC 
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Quanto às peças técnicas apresentadas e sua formalidade (Art. 29, LC152) 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   

I – projeto arquitetônico, acompanhado do Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de 
Responsabilidade Técnica (TRT), contendo: 

   

a) planta do terreno, com exata indicação das divisas 
confinantes do lote, ou parte de lote, da orientação 
magnética, da sua posição em relação aos 
logradouros públicos e à esquina mais próxima; das 
construções já existentes, no mesmo e nos lotes 
adjacentes; 

   
b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada 

pavimento e de todas as dependências; 

   
c) fachada, com indicações de “grade” da rua e do tipo 

de fechamento de terreno no alinhamento (gradil); 

   
d) seções longitudinais e transversais (cortes) do 

terreno, da edificação, de suas dependências e do 
passeio, devidamente cotadas; 

   e) diagrama da cobertura; 

   f) detalhes construtivos, quando necessários. 

   
III – formulário de caracterização da edificação com breve 
descritivo da concepção arquitetônica e do tipo de uso 
pretendido, conforme regulamento do Executivo; 

 #01  

VI - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 
de execução de obras particulares correspondente, 
conforme disposições previstas no Código Tributário 
Municipal (Lei Complementar nº 118, de 27 de setembro 
de 2017) e/ou de preço público aplicável; 

   
VII – notas de alinhamento nos casos de construções no 
alinhamento; (redação dada pela LC nº 164, de 2021). 

 #02  
VIII - cópia da guia de IPTU e Certidão Negativa de 
Débitos relativa ao imóvel de que trata o licenciamento; 

   X – documentos de identificação do proprietário. 

 #03  

§ 1º O projeto arquitetônico e suas modificações deve ser 
elaborado de acordo com as normas previstas na NBR 
10126:1987, NBR 10067:1993, NBR 6492:1994, NBR 
12298:1995 da ABNT e alterações posteriores. 

#01 e #02 – estas exigências vão contra a Lei Federal 13.726, de 08/10/2018 – Lei de 
Desburocratização e Simplificação. O Interessado não pode ser obrigado a apresentar 
informações cujo detentor é o próprio órgão público. 

#03 – como a Secretaria de Obras não possui as citadas NBR’s, não foi possível verificar 
o atendimento desta exigência. Neste quesito, o desenho arquitetônico apresentado 
permite um perfeito entendimento de suas partes componentes e da obra que se pretende 
executar. Entende-se que este item é irrelevante para a análise do projeto. 
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§ 2º 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. 

   

§ 3º Deve ser anexada ao projeto arquitetônico de 
edificação a Anotação de Responsabilidade Técnica de 
projeto geotécnico nos casos previstos no art. 144 da 
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. 

   

§ 4o Os projetos deverão atender às legislações e 
normativas vigentes, sob pena de responsabilidade 
civil, criminal e administrativa do responsável técnico 
pelo projeto, pela execução da obra e do requerente. 

Quanto às peças técnicas apresentadas e sua formalidade (Art. 144. LC149) 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   

Deve ser anexada ao projeto arquitetônico de 
edificação aprovado pelo Executivo Municipal a 
Anotação de Responsabilidade Técnica de projeto 
geotécnico junto ao respectivo Conselho de Classe, no 
caso de terrenos que, em função dos serviços de 
terraplenagem, tenham taludes de corte, de aterro ou 
mistos com altura superior a 4m (quatro metros). 

   
§ 1º O procedimento referido no caput também é 
obrigatório quando estiverem presentes as seguintes 
situações: 

   
I - ocorrência de várzeas ou de solo sujeito a 
deformação significativa; 

   
II - ocupação de áreas junto a córregos que possam 
ser inundadas; 

   
III - ocorrência de condições que aconselhem 
restrições à ocupação tendo em vista questões 
geotécnicas. 

   
§ 2º É de responsabilidade do construtor o término das 
obras que visam solucionar as condições de risco 
antes do início da construção predial. 

Quanto às áreas de permeabilidade 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   

O imóvel situa-se numa ZAC – ZONA DE 
ADENSAMENTO CONTROLADO. Assim, a taxa 

de permeabilidade deve ser no mínimo 20% do terreno 
natural. 
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Quanto às áreas, dimensões, iluminação e ventilação dos cômodos ( Anexos II, II-A, III 
e IV; Art.127 e Art. 99 da LC152, alterada pela LC164) 

Cômodo 
Área 

Mínima 
(m²) 

Dimensão 
Mínima 

(m) 

Ilumin. e 
Ventil. 

(%) 

Pé-Direito 
Mínimo 

(m) 

Vão 
Acesso 

(m) 

Sala 

12,00³ 2,80 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70² 

12,56 2,75 24% 3,00 1,37 

Quarto 

9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70 

9,10 2,80 19,78% 3,00 0,70 

Quarto 

9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70 

12,00 3,20 17,00% 3,00 0,70 

Hall 

_ 0,90 1/8 ¹ 2,70 0,80 

NA 0,90 233,33% 3,00 1,40 

Banho 

3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60 

3,78 1,40 16,93% 3,00 0,60 

Cozinha 

4,80 1,80 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,70² 

3,50 1,80 20,57% 3,00 0,80 

Lavanderia 

2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80 

1,49 1,40 234,90% 3,00 1,40 

Quanto a localização em linhas de transmissão e assemelhados 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

    

Quanto a localização em APP 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 
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Quanto aos afastamentos laterais e de fundos 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   
A edificação em análise se enquadra nas exceções 
estabelecidas no art. 130 da LC152 e também atende 
ao art. 136 a 138 da LC149 

Quanto a vagas de estacionamento ( art 139 e 140, art 235 e Anexo 3 da LC 149) 

Atende 
Não se 
aplica 

Não 
atende 

Comentários 

   Dispensado para unidades de até 70,0 m². 

 
 
 
02 – PARECER TÉCNICO: 
   Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, 
desde que justificado, sofrer alteração / aperfeiçoamento. 
 
   Por tudo analisado e salvo melhor juízo, o projeto encontra-se: 
 

 APTO PARA APROVAÇÃO 

  

X INAPTO PARA APROVAÇÃO 

 
 
 
 
 

ANALISTA  CIENTE E DE ACORDO 
 
 
 
 
 

Henrique de Freitas Galvão 
Eng. Civil – CREA/MG 49.102 

 

 José Carlos Nogueira Filho 
Secretário Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos 
 


