
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

PROCESSO Nº: 8114/2022

CONTRIBUINTE: DANIELLE ALVES DE CARVALHO MOTA

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO E LIBERAÇÃO DE ALVARÁ – 2º ANALISE

DATA:  27 de ABRIL de 2022

ANALISTA: ENGº MARIANA RODRIGUES LOUZADA

O processo nº 8114/2022 (composto de folhas número 01 a 26),contém os documentos listados abaixo:

Requerimento padrão – 24/02/2022
Protocolo: 8114/2022

Pág. 01

Requerimento  para  aprovação  de  projeto  e  liberação  de  alvará  de
construção  – 12/02/2022

Pág. 02 

Projeto arquitetônico Pág. 03

Documento de iden ficação – Alexandre Alves Mota Pág. 04

Documento de iden ficação – Danielle Alves de Carvalho Mota Pág. 05 

Anotação de Responsabilidade Técnica  -  ART Pág. 06 e 07

Descrição da edificação Pág. 08

DEPARTAMENTO DE TRIB. E ARRECADAÇÃO Pág. 09

Bole m do Cadastro Imobiliário (BCI) Pág. 10 a 11

Histórico do BCI Pág. 12 a 14

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

Planta de Situação – SIG  Pág. 16

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 17

Nota Técnica Pág. 18 a 20

Declaração de recebimento de documentos Pág. 21

Requerimento padrão – 13/04/2022
Protocolo:15611/2022

Pág. 22

Projeto arquitetônico Pág. 23

Anotação de Responsabilidade Técnica  -  ART Pág. 24 e 25

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 26



MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

ANÁLISES CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Para análise do processo, são necessários, segundo a Legislação vigente, os seguintes documentos – Art.28 
LC152/2021Para análise do processo, são necessários, segundo a Legislação vigente, os seguintes 
documentos – Art.28 LC152/2021

Atende Não atende

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 magné ca, da sua posição em relação aos logradouros 
públicos e à esquina mais próxima; das construções já existentes, no mesmo e nos 
lotes adjacentes; 

X

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 po 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

e) diagrama da cobertura; X
f) detalhes constru vos, quando necessários. 
Diferenciar na planta baixa os compar mentos que estão aprovados dos que estão a 
aprovar

X

III – formulário de caracterização da edificação com breve descri vo da concepção 
arquitetônica e do po de uso pretendido, conforme regulamento do Execu vo. X

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

#01

VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; X

VIII - cópia da guia de IPTU e Cer dão Nega va de Débitos rela va ao imóvel de que 
trata o licenciamento; 

#01

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. 
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§ 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 norma vas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, 
criminal e administra va 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 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.

ANÁLISES CONSIDERANDO   CÓDIGO DE OBRAS  - LEI N° 778, DE MARÇO DE 1973 E LEI COMPLEMENTAR N°  
110, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 *

*Visto que a edificação já estava construída antes da legislação vigente, u liza-se a legislação anterior:

Art. 48.  § 1º Para as edificações comprovadamente existentes até a data de publicação desta Lei, ficam 
válidas as disposições da legislação anterior, desde que comprovada a existência da mesma.

Endereço da edificação:Rua Joel Rezende, nº 59 – Bairro Bom Jesus   
Inscrição Municipal: 01.02.140.0114.001
Responsável Técnico pelo Projeto: Thais Oliveira Almeida

13. Área mínima do Lote Atende Não atende

Lote mínimo: 360,00 m²                    Área do lote: 200,00 m² X

14. Coeficiente de Aproveitamento  - (Lei complementar n° 110  - Art.174)

XÁrea do lote até 180 m²: 2,00 140,71/200,00=0,7035
Área do lote de 181,00 a 359 m²: 2,50
Área do lote ≥ 360 m²: 3,50

15. Taxa de Ocupação  - (Lei complementar n° 110  - Art.174)

XÁrea do lote até 180 m²: 100% 140,71/200,00=0,70*100=70,35%
Área do lote de 181,00 a 359 m²: 80%
Área do lote ≥ 360 m²: 80%

16. Testada Mínima

X*12 m (Regra Geral) 
15 m (Lote de esquina)

10,00 m

*No cadastro imobiliário (BCI) consta que o lote foi cadastrado na Prefeitura Municipal de Curvelo/MG em
30//12/2007 com a testada principal de 10,00 metros  e área do lote de 200,00 m²
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17. Afastamentos :

Art. 173 da lei n° 778, de 1973 (LC n° 110)
Observados os parâmetros urbanís cos fixados no art. 174, os afastamentos 
de frente, fundos e laterais obedecerão às seguintes regras:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

I – Para lotes com área de até 359,00 m² e gabarito até 9,00 m: ficam 
dispensados os afastamentos.

X

Dimensão mín. De 1,00 m, desde que não haja abertura e atenda a tabela art. 
174; Quando houver aberturas, min. 1,50 m da divisa lateral correspondente.

X

18. Dimensões do lote e convergência:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

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

19. Paredes:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 120. As paredes internas ou divisórias poderão ser de 0,15 m ou de 0,10 
m.

X

20. Escadas e Corredores:

CORREDORES  - Art. 7 Lc nº 110 Atende Não
Atende

Não se
aplica

Corredores (unifamiliares) até 5,00 m:  mínimo 0,90 m de largura X

21. Quanto à guarda-corpo:

Não se aplica

22. Quanto a garagem ( Art. 220  LEI N° 778 e Art. 11  Lc nº 110):

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Pé-direito mínimo de 2,20 m X

Área mínima de 12,50 m X

Menor dimensão 2,50 m X
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23. Quanto a marquise ( Art. 238  LEI N° 778 e Art. 9 Lc nº 110)

Não se aplica

24. Quanto a fachada ( Art. 242 LEI N° 778 e Art. 9 Lc nº 110)

Não se aplica

25. Quanto às áreas, dimensões, iluminação e ven lação dos cômodos: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Para análise do item 25, é necessário destacar quais compar mentos que 
ainda não foram aprovados

X

Informar no projeto o n° do processo de aprovação do projeto existente e o nº
do alvará

X

17. Quanto às áreas, dimensões, iluminação e ven lação dos cômodos: 

* Os vão que se acharem sob coberturas de marquises, alpendres, pór cos ou varandas, de largura superior a
3,00 metros, não serão considerados válidos para efeito de iluminação

* Os pontos dos compar mentos, distantes mais de duas vezes e meia do valor do pé direito de determinado
vão, não serão considerados iluminados ou ven lados.

* Não será permi do balanço em nenhuma edificação com projeção sobre o passeio

Áreas Secundárias – U lização transitória

 CÔMODO

Afastament
o do vão à

face
externa da

parede 
1,50 m

Permi r inscrição
de um círculo, de
no mínimo 1,50 m

de diâmetro

Área (m²)
Banheiro: 3,20 m²
Lavabo: 1,50 m² 

Possibilitar, a par r
do 1° pav., ao nível

de cada piso, a
inscrição de um

círculo cujo
diâmetro seja
D=1,50 + h/8

Iluminação e
Ven lação

*Tabela
Iluminação e

Ven lação

Pé direito

*Tabela
Pé-direito  

Banho 01 5,34 1,40 x 2,96 4,14 Pé direito:2,80
Dimens.:1,40x2,96

0,525   2,80

OK Não atende OK Não atende OK OK

Lavabo 3,36 1,30 x 1,90 2,47 Pé direito:2,80
Dimens.:1,30x1,90

0,49 2,80

OK Não atende OK Não atende OK OK
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Áreas Secundárias – U lização transitória – Cozinha

 CÔMODO

Afastamento do vão à
face externa da

parede 
1,50 m

Permi r inscrição
de um círculo, de
no mínimo 1,50 m

de diâmetro

Possibilitar, a par r do 1°
pav., ao nível de cada piso, a
inscrição de um círculo cujo
diâmetro seja D=1,50 + h/8

Iluminação e
Ven lação

*Tabela
Iluminação e

Ven lação

Pé direito

*Tabela
Pé-direito  

Cozinha 1,50 5,24x4,83 Pé direito:2,80
Dimens.:5,24x4,83

28,20 2,80

OK OK OK OK OK

Serviço 3,36 1,50 x 2,68 Pé direito:2,80
Dimens.:1,50 x 2,68

4,20 2,80

OK OK OK OK OK

Corredores  - Art. 7 Lc nº 110 Atende Não
Atende

Não se
aplica

Corredores (unifamiliares) até 5,00 m: mínimo 0,90 m de largura X

 PÉS DIREITO MÍNIMOS ADMISSÍVEIS – ART. 184 ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO – ART. 169

Compar mentos Pé direito Compar mentos Igual ou maior:

Pavimentos térreos des nados a 
lojas, comércio, ou indústria e 
desprovidos de sobreloja

3,50 m Dormitórios. 1/6

Lojas com sobrelojas 5,30 m sendo
2,50 m mín. das

sobrelojas

Salas, locais de estar, refeitórios,
escritórios, bibliotecas, cozinhas, copas,

instalações  sanitárias, caixas de
escadas, ves bulos, corredores,

arquivos  e nos depósitos  quando o
mesmo exigir iluminação.

1/8

Cozinhas, copas, despensas, câmaras
escuras, compar mentos sanitários 
e corredores de circulação

2,40 m Armazéns, lojas e sobrelojas. 1/10

Garagens 2,20 m Esses valores deverão ser de 1/5, 1/6 e 1/8 respec vamente,
das super cies dos pisos se os vão derem para áreas cobertas.Para demais casos, quando as áreas 

dos compar mentos forem até 50 
m²

2,50 m

Para demais casos, quando as áreas 
dos compar mentos forem 
superiores a 50 m²

2,70 m
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ANÁLISE TÉCNICA:

Existe ainda outro importante aspecto a ser enfrentado!

Trata-se de edificação existente, edificada ANTES DA VIGÊNCIA da LC 135, LC149 e 
LC152, mas que NÃO ATENDE aos parâmetros da an ga Lei 778/73. Assim, não há possibilidade técnica de 
aprovar a edificação com base na an ga lei.

Por outro lado, 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-
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.
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PARECER DA ANÁLISE:

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

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


