
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

                                                       SEGUNDA NOTA TÉCNICA  

PROCESSO Nº: 22499/2022

CONTRIBUINTE: EDUARDO ADRIANE PEDRAS

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO COM LIBERAÇÃO DE ALVARÁ

DATA:  05 de AGOSTO de 2022

ANALISTA: ENGº LUIZ FERNANDO DE SALES KREPEL

O processo nº 22499/2022 (composto de folhas número 01 a 31),contém os documentos listados abaixo:

Requerimento padrão – 25/05/2022
PROTOCOLO Nº22499/2022

Pág. 01

Requerimento para aprovação de projeto e liberação de alvará
25/05/2022

Pág. 02

Projeto arquitetônico Pág. 03

Descrição da edificação (Comercial) Pág. 04

Anotação de  Responsabilidade Técnica   -   ART(regularização de
obra iniciada sem aprovação na prefeitura.

Pág. 05

Termo de anuência Sandra Dos Santos Pedras em favor de Eduar-
do Adriane Pedras.

Pág. 06

Documento de identidade/identificação (Eduardo Adriane Pedras
e esposa Sandra Gonçalves dos santos).

Pág. 07 a Pág.09

Certidão negativa de débitos municipais Pág. 10

DEPARTAMENTO DE TRIB. E ARRECADAÇÃO Pág. 11

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 12 e Pág.13

Boletim do Cadastro Imobiliário (BCI) Pág. 14

Histórico do BCI Pág. 15

Imagem SIG Prefeitura Pág. 16

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 17

NOTA TÉCNICA 01-INAPTO 10/06/22 Pág.18 a Pág. 25

Cadastro entrega documento ao requerente Pág. 26

Requerimento protocolo 31922/2022  18/06/22 Pág.27

Novo projeto de Arquitetura Pág.28

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág.29

NOTA TÉCNICA 02-INAPTO 05/08/22 Pág.30 
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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Foi expedida a primeira nota técnica Pág.18 a Pág.25 onde de forma pormenorizada foram apontados os er-
ros e inconsistências com base na legislação de observância obrigatória para serem corrigidos pelo requeren-
te/ responsável técnico.

O requerente apresentou outro projeto, pág.28 do processo, alterou alguns itens e fez ampliações   de outros  , 
em desconformidade com a legislação.( Abrigo de lixo no afastamento frontal )

No afastamento frontal não pode haver construção, e qualquer ponto ortogonal à frente deve possuir no 
mínimo 2,0m.  (art.137 lc149)   O que já se encontrava errado no projeto anterior pág.03 do processo com de-
talhes a pág.20 do processo.   Conforme art.138 da lc 149 admite-se colar duas divisas para laterais e fundos,   
para a hipótese de edificação até 7m de altura e não se admite conforme expresso no artigo que se cole na 
frente do imóvel como foi apresentado pelo requerente em reaprsentação de projeto á pág.28 do processo.

O abrigo de lixo é obrigatório para não residencial (art 107 lc152) e não deve ser colocado no afastamento 
frontal. ( afastamento frontal não permite  construção nenhuma).

PARECER DA   SEGUNDA NOTA TÉCNICA  :

Foi dada a possibilidade ao requerente de apresentar um projeto corrigido, mas as ampliações comprovadas

à pág.28 do processo, estão em desacordo com a legislação e não atenderam  à primeira nota técnica pág.18

a Pag. 25 do processo conforme detalhado acima nas considerações iniciais.

Diante do exposto o  projeto é inapto  devendo ser devolvido ao requerente sem resolução do mérito e/ou

arquivado á critério do Cadastro. 

Recursos se houverem, por escrito, de forma fundamentada e dentro dos autos do processo.

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
Efetivo  - Eng. Civil – CREA/MG 183046/D

2 de 2

PÁG.:

Nota Técnica Versão nº 06
2022-06-06


