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1. Quanto a documentação exigível - Art. 29 LC 152/2021
Art. 29. O processo de licenciamento para a aprovação do projeto arqui-
tetônico deverá ser instruído com a seguinte documentação, sob pena
de indeferimento do pedido de aprovação de projeto:

Atende Não Atende Não se aplica

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

x

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;

x

Nota: A localização do imóvel está divergente .

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

c) fachada, com indicações de “grade” da rua e do tipo de fechamento de
terreno no alinhamento (gradil); x

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

x

Nota : No corte AB as dependências estão nomeadas como depósito e na planta baixa como escritório. Adequar.

e) diagrama da cobertura; x
III – formulário de caracterização da edificação com breve descritivo da
concepção arquitetônica e do tipo de uso pretendido, conforme regula-
mento do Executivo. 

x

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 setem-
bro de 2017) e/ou de preço público aplicável; 

#01

f) detalhes construtivos, quando necessários. x
Nota: A planta baixa está fora de escala. Adequar.

VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; x
VIII  - cópia da guia de IPTU e Certidão Negativa de Débitos relativa ao
imóvel de que trata o licenciamento; #01

X – documentos de identificação 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

NOTAS TÉCNICAS:
§ 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
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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. 
#01 – 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. 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 exi -
gência. O desenho arquitetônico apresentado permite um adequado entendimento de suas partes componentes e
da obra que se pretende executar.

2. Das Edificações de Uso Não Residencial - Art. 85 a Art. 88 LC 152/2021
Atende Não Atende Não se aplica

As edificações destinadas a usos não residenciais deverão dispor de,
no mínimo, um lavabo em cada pavimento x

As instalações sanitárias destinadas a uso comum deverão atender ao
previsto no Anexo III desta Lei, bem como às diretrizes contidas na le-
gislação  de  medicina  e  segurança  do  trabalho  e  acessibilidade  e,
quando derem acesso a compartimentos destinados a trabalho, refei-
tório ou consumo de alimentos, serão providas de antecâmara ou an-
teparo.

x

As  edificações destinadas a usos  específicos,  como de educação e
saúde, deverão obedecer, ainda, às normas dos órgãos competentes
da União, do Estado e do Município, cabendo ao responsável técnico
providenciar o licenciamento do projeto nessas instâncias previamen-
te à aprovação de projeto junto ao Executivo, quando necessário. 

x

Art. 88. As edificações de uso coletivo deverão atender a NBR 9050:2015 da ABNT. 
Nota: O Lavabo deve ser provido de antecâmara ou anteparo, ambos dão acesso a área de trabalho. Nos dois 
galpões. 

Não se aplica 
3. Quanto a localização em APP (LC149/2020 e 135/2019)
4. Quanto a Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (Art. 185 a Art. 190 LC 149/2020)
5. Quanto ao Imposto predial e territorial Urbano progressivo (Art. 191 a Art. 195 LC 149/2020)
6. Quanto à outorga do direito de Construir e Alteração de uso (Art 196. a Art 199 LC 149/2020)
7. Quanto a Transferência do Direito de Construir ( Art. 200 a Art. 206 LC 149/2020)
8. Quanto a imóvel tombado ou inventariado (LC152/2021)



PÁG.:

Nota Técnica Versão 

MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

PARECER DA ANÁLISE:

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.

                                                                             Gabrielle Lima Ferreira
                                                                         Eng Civil CREA  34.3955/D


