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NOTA TÉCNICA   CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE  

Para análise do processo, são necessários, segundo a Legislação vigente, os seguintes documentos (LC 
152/2021 - Art.29)

Atende Não atende

1. Projeto arquitetônico, acompanhado do Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabi-
lidade Técnica (TRT), contendo: 

X

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

X

3. b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de todas as 
dependências; 

X

4. c) fachada, com indicações de “grade” da rua e do po de fechamento de terre-
no no alinhamento (gradil); X

5. d) seções longitudinais e transversais (cortes) do terreno de muro a muro, da 
edificação, de suas dependências e do passeio, devidamente cotadas; X

6. e) diagrama da cobertura; X
7. f) detalhes constru vos, quando necessários. X

8. III – formulário de caracterização da edificação com breve descri vo da concep-
ção arquitetônica e do po de uso pretendido, conforme regulamento do 
Execu vo. 

X

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

#01

10. VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; X
11. VIII - cópia da guia de IPTU e Cer dão Nega va de Débitos rela va ao imóvel de 

que trata o licenciamento; 
#01

12. X – documentos de iden ficação do proprietário. X
§ 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. 

#02

§ 2º  O Execu vo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a respeito da des nação 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 pro-
jeto geotécnico nos casos previstos no art. 144 da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
§ 4º  Os projetos deverão atender às legislações e norma vas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, cri-
minal e administra va do responsável técnico pelo projeto, pela execução da obra e do requerente. 
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#01 – Estas exigências vão contra a Lei Federal 13.726, de 08/10/2018 – Lei de Desburocra zação e Simplifi-
cação. O Interessado não pode ser obrigado a apresentar informações cujo detentor é o próprio órgão públi-
co. Poderá ser solicitado no Setor de Cadastro.
#02 – Como a Secretaria de Obras não possui as citadas NBR’s, não foi possível verificar o atendimento desta
exigência. O desenho arquitetônico apresentado permite um adequado entendimento de suas partes com-
ponentes e da obra que se pretende executar.

PARECER DA NOTA TÉCNICA

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

Trata-se de um terreno onde há uma edificação já existente, solicita-se o número do processo referente a
aprovação da mesma para que posteriormente sejam analisadas as modificações/reformas. 
Caso a edificação existente não esteja regularizada é necessário o levantamento arquitetônico, estando clara-
mente representado e de fácil entendimento no projeto os compar mentos existentes, a construir e refor-
mas desejadas. 
Para o levantamento arquitetônico é necessário informar a data da construção existente, se a mesma foi edi-
ficada ANTES DA VIGÊNCIA da LC 135, LC149 e LC152 a análise será feita de acordo com os critérios da legis-
lação anterior (à Lei nº 778, de 13 de março de 1973).
Após o levantamento arquitetônico, de acordo com a nota técnica emi da a edificação será aprovada ou re-
provada. Caso não haja possibilidade técnica de aprovar a edificação com base na an ga lei, a atual LC152, 
prevê a publicação de uma lei de regularização para resolução de casos como o presente. Vide a seguir o art. 
48 da LC152, que diz:

Da Regularização das Edificações
Art. 48. Para fins de regularização de edificação executada sem prévia licença ou em
desacordo com o projeto aprovado, a análise do projeto será feita conforme critérios
da legislação vigente.
§ 1º Para as edificações comprovadamente existentes até a data de publicação desta
Lei, ficam válidas as disposições da legislação anterior, desde que comprovada a exis-
tência da mesma.
§ 2º Nas situações previstas no § 1º deste ar go, os parâmetros previstos na legisla-
ção aplicável poderão ser flexibilizados para viabilizar adequações necessárias à ga-
ran a de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndio
§ 3º Para as edificações comprovadamente existentes até a data de publicação desta
Lei e que estejam em desconformidade com os parâmetros da legislação aplicável, lei
municipal específica poderá prever condições para a sua regularização onerosa, de-
vendo fixar as seguintes normas, entre outras:
I - critérios para o enquadramento da edificação como passível de regularização;
II - situações não passíveis de regularização;
III - critérios para o cálculo do valor a ser pago pela regularização da edificação;
IV - hipóteses de regularização de interesse social, em que se admi rá, de forma ex-
cepcional, isenção parcial ou total do valor a ser pago pela regularização da edifica-
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ção.
§ 4º A comprovação de existência da edificação, para os fins de aplicação do disposto
nos § § 1º a 3º deste ar go, deverá ser realizada por meio de lançamento tributário
rela vo à cobrança de IPTU, alvarás anteriores, fotos aéreas ou autos de fiscalização
que atestem a situação anterior da obra.
§ 5º Concluída a regularização, será concedida a Cer dão de Baixa da Construção.

Até a presente data não foi editada esta lei, ficando então prejudicada a análise e
emissão de parecer técnico para a solicitação do Interessado.

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.

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

ILMO SR.

JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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