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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

NOTA TÉCNICA 01- CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Nos termos da Lei complementar 152 :

“Art. 2º O Código de Obras e Edificações tem por objetivo estabelecer normas e condições para a execução,
por agente particular ou público, de toda e qualquer obra destinada à construção, modificação, reconstrução
ou demolição de edificações residenciais e não residenciais no Município de Curvelo, assim como para os res -
pectivos processos administrativos de licenciamento e de fiscalização, sem prejuízo do disposto na legislação
estadual e federal pertinente. 
Art. 3º Os parâmetros técnicos estabelecidos nesta Lei buscam assegurar às edificações condições mínimas
de segurança, conforto ambiental, higiene, salubridade, sustentabilidade urbana e ambiental e acessibilida-
de. “ 

Diante do artigo 2º do código de obras, o projeto será analisado em sua totalidade nos termos do artigo 2º
da lei complementar 152 respeitando-se a coisa julgada e o direito adquirido comprovado por meio de docu-
mentação.

Conforme histórico do BCI, uma planta foi aprovada em 10/09/2012 com 62,38m2 processo 8248/2012 e em
27/12/2018 foi alterado a área pelo Geo para 146,10m2,  evidenciando que a construção aprovada não foi
executada conforme projeto e não se encontra nos autos e no BCI comprovação da baixa de construção. O
quadro de áreas apresentado no projeto, apresenta uma área construída somada de 164,39m2. (90,28 m2
R1 e 74,11 m2 C02) que diverge em muito do projeto aprovado processo 8248/2012 que indica uma área de
62,38m2 cujo projeto não se encontra nos autos.

O terreno se encontra no zoneamento ZAP e colado no alinhamento, não sendo permitido construção no ali-
nhamento nesse zoneamento para o qual se estabelece por lei o afastamento de dois metros.

Fundamentação:

Art. 137 da lei complementar 149, Os afastamentos frontais mínimos das edificações são os seguintes: 

I - 0 (zero): nos terrenos localizados na ADE Central; 

II - 3m (três metros): nos terrenos localizados nos Eixos de Verticalização; 
III - 2m (dois metros): para todas as zonas e situações não enquadradas nos incisos I e II deste artigo.     

A construção existente sem baixa encontra-se colada em duas divisas e com o acréscimo pleiteado passará a
colar em quatro divisas sendo que a limitação legal é duas divisas respeitando os afastamentos e demais cri-
térios da legislação.

Fundamentação:

Art. 138 da lei complementar 149. Os afastamentos mínimos laterais e de fundo das edif icações deverão
observar os seguintes critérios em todas as zonas urbanas previstas no Plano Diretor: 

I - edificações com altura de até 7m (sete metros): 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), sendo admiti-
do colar em até 2 (duas) divisas; (redação dada pela LC nº 163, de 2021). 
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PARECER DA ANÁLISE 01:

Divergente com relação ao histórico do BCI e dados do cadastro, não atendimento dos artigos 137 e 138 da 
lei complementar 149 sendo desnecessário seguir nas outras verificações de parâmetros de edificação, haja 
vista que as primeiras construções(R1 e C02) encontram se pendentes de regularização até que se apresente 
a baixa de construção conforme projeto aprovado. O acréscimo pleiteado, também não atende a legislação 
sobretudo o artigo 138 da lei complementar 149.Somente serão ignorados da análise, partes conferentes 
com o cadastro, amparadas por projeto aprovado e baixa de construção em respeito ao ato jurídico perfeito 
se houver, devendo os acréscimos obedecer a legislação vigente.

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

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
Eng. Civil – CREA/MG 183046/D

ILMO SR. JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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