
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

PROCESSO Nº: 3733/2022

CONTRIBUINTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO COM LIBERAÇÃO DE ALVARÁ (REFERENTE AO ACRÉSCIMO SOMENTE)

DATA:  07 de JULHO de 2022

ANALISTA: ENGº LUIZ FERNANDO DE SALES KREPEL ; EFETIVO; CREA 183046/D

O processo nº 3733/2022 (composto de folhas número 01 a 38),contém os documentos listados abaixo:

01-Requerimento padrão – 26/01/2022
PROTOCOLO Nº3733/2022

Pág. 01

Requerimento para aprovação de projeto e liberação de alvará
26/01/2022

Pág. 02

Projeto arquitetônico 01 de 02 (26/01/2022) Pág. 03

Projeto arquitetônico 02 de 02 (26/01/2022) Pág. 04

Documento de identidade/ CNH Paulo Henrique Ferreira Pág. 05

Anotação de Responsabilidade Técnica  - CAU/BR 
(Hélcio José Moreira Avellar Pág. 06 e Pág. 07

Formulário de caracterização da edificação Pág.08

Termo  de  Anuência;  Gabriela  Moreira  Ferreira(proprietaria
adicional) autoriza Paulo   Henrique a entrar com o processo de
aprovação

Pág.09

DEPARTAMENTO DE TRIB. E ARRECADAÇÃO Pág. 10

Boletim do Cadastro Imobiliário (cadastro 30/12/2007) Pág.11 e Pág.12

Histórico do BCI Pág.13 e Pág.14

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 15 e Pág.16

Planta de Situação – SIG  Pág. 17

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 18

Nota técnica do analista apontando problemas entre o BCI  e  o
projeto com necessidade retificação de área.07/02/2022 Pág. 19

Departamento de cadastro Pág. 20

02-Requerimento padrão – 07/05/2022
PROTOCOLO Nº1477/2022 (Abriu outro protocolo)

Pág.21

Autodeclaração do Requerente Paulo Henrique Ferreira alegando
que divergências apontadas da nota técnica foram sanadas. 
Informação improcedente.Resposta pág 28 do processo 

Pág.22

Cópia da Nota técnica de 07/02/2022 Pág.23

03-Requerimento padrão – 23/03/2022 Pág.24
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PROTOCOLO Nº12272/2022 (Abriu outro protocolo)

Certidão negativa de débitos municipais Pág. 25

Projeto arquitetônico 01 de 02 (26/01/2022) (A mesma prancha
que foi inserida na pág 03 do processo) 
OBS: A prancha 02 de 02 ficou solta no processo sem numeração.

Pág. 26

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 27

Documento Pmagil retorno sem retificação de área incompleto Pág.28

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Retificado
processo 12272/2022 aprovado em 26/05/2022 (frente e verso) Pág. 29

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 30

Cópia do Croqui do lote retificado aprovado em 26/05/2022 Pág.31 e Pág.32

Boletim do Cadastro Imobiliário (BCI) retificado 23/06/2022 Pág. 33 e Pág.34

Histórico do BCI (inserido retificação 10/06/2022) Pág. 35 e Pág.36

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 37

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 38

*Avulso/ solto prancha 02/02 arquitetura de 26/01/2022 xxxx

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  SOBRE A ANÁLISE A SER REALIZADA

Trata-se de acréscimo e reforma e não somente acréscimo sendo necessário inserir essa informação no ca-
rimbo da prancha e na descrição da edificação deixando explicito que se trata de edificação comercial , infor-
mação que não consta no documento pág 08 de caracterização da edificação.A análise depende dessa infor -
mação clara dentro do processo.(O analista solicita essas correções)

Conforme consulta ao projeto de 1969, observa-se que são dois pavimentos e uma caixa de escada com caixa
d’água no terceiro pavimento.

O requerente apresenta um projeto sem nenhuma paginação interna(planta baixa),adicionando um terceiro
pavimento. Se   todas as paredes foram removidas   deverá ser ser desenhado em planta as mesma referencia  -  
da por legenda de convenção. Se foi feito reforma com mudança das paredes internas,tem que ser apresen-
tado as mudanças no projeto. (O analista solicita essas correções)

Para o primeiro e segundo pavimentos, o analista considerando que o histórico do BCI somente tem informa-
ção a partir de 07/02/2008 e considerando que foi encontrado no acervo da prefeitura um projeto de 1969,
aplicará a esses dois pavimentos somente, o estabelecido  no decreto 3441 de 2018, que lança essas constru -
ções para fins tributários dispensando-as de regularização perante a fazenda pública inclusive do habite-se. 

Diante do exposto, que fique claro que para os dois pavimentos a secretaria de obras não irá emitir nenhuma
aprovação de projetos ou emissão de alvará pois o mesmo é emitido por meio de certidão do cadastro con -
forme estabelecido no artigo 3º do decreto 3441/2018.
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A aprovação e emissão de alvará se acontecer, se dará sobre o acréscimo do terceiro pavimento e da caixa de
escada criada para atender os três pavimentos.  Será uma aprovação parcial e se aplicará a legislação atual
para edificações comerciais. 
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CONSTRUÇÃO  COM DOIS PAVIMENTOS E CAIXA DE ESCADA NO TERCEIRO (1969)

PAVIMENTO TÉRREO  (1969)
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PAVIMENTO SUPERIOR (1969)

TERRAÇO (CARIMBO DE 15/10/1969)
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DO ZONEAMENTO URBANO

Toda edificação  possui um zoneamento no qual está localizada sendo obrigatório seguir os parâmetros
estabelecidos nesse zoneamento. O fato de haver uma construção antiga no local, não dá direito  de que
os acréscimos burlem a legislação sendo a mesma de observância obrigatória. Diante do exposto todo o
terceiro pavimento e caixa de escada que são acréscimos deverão  seguir os parâmetros da legislação
nova e do zoneamento urbando no qual está inserido.

    Fonte: SIG Imobiliário Prefeitura Municipal

O imóvel está localizado na zona adensada e   na ADE eixo de verticalização, e a frente que dá para a Rua
Afonso Pena deverá obrigatoriamente seguir as disposições de afastamento da ADE eixo de verticaliza-
ção, sendo que o afastamento do acréscimo do terceiro pavimento o estabelecido 137 da lc 149 item II.

Os demais parâmetros do imóvel serão analisados como Zona Adensada.
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DA ANÁLISE DA RETIFICAÇÃO DE ÁREA REALIZADA  E SUA CONVERGÊNCIA COM O PROJETO
APRESENTADO.

Imagem 01

Fonte pág. 31 do processo
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                            imagem 02

                                                             Fonte : Planta pág 04 do processo

Análise/Pedido do Analista: Fez a retificação de área processo 12272/2022 e manteve a planta página 04
do processo que diverge da planta retificada pela prefeitura. Medidas não conferem e o chanfro como
era  existente  é  para  ser  mantido  uma  vez  que  já  existia  e  continuou  existindo  na  retificação  no
documento público existente na prefeitura conforme comprova-se pela imagem 0  1   apresentada.  

Pede-se que o engenheiro responsável  corrija  o projeto, devendo o terreno ser convergente com o
documento da retificação de área 12272/2022.
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DAS ÁREAS CONSTRUÍDAS EXISTENTE E A CONSTRUÍR / ACRÉSCIMOS

ÁREAS CONFORME A RETIFICAÇÃO  PROCESSO 12272/2022
ÁREA TERRENO 366,52M2

ÁREA CONSTRUÍDA 457,95M2

ÁREAS CONFORME O QUADRO DE ÁREA DO ARQUITETO RESPONSÁVEL PÁG 04 DO PROCESSO

                                                                                                         Existente: 12,20*5,4+14,70*11,30= 231,99

                                                                                                          Acréscimo caixa escada :4,40*9=39,6

O  responsável misturou as  área somando o acrescimo e o existente que dá 271,59  e não 261,975 conforme
reconstituição da própria planta apresentada na pagina 04 do processo.

Pedido do Analista: É para deixar separado    as áreas de acréscimo e existente,   pois o tratamento da áreas é  
diferente, sendo que para o primeiro e segundo pavimento aplica-se o decreto   3441/2018   sendo necessário  
apresentar na planta as paredes removidas com legenda,   uma vez que a reforma alterou o que existia.     

O alvará se for emitido e parcial sobre o terceiro pavimento e sobre os três pavimentos de acréscimo de caixa
de escada conforme representado no próprio projeto do solicitante.
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AGRUPAMENTO DE ÁREAS CONFORME O PROJETO APRESENTADO PÁG.04 DO PROCESSO

EXISTENTE

PRIMEIRO PAV ÁREA 231,99

SEGUNDO PAV ÁREA 231,99

                           TOTAL     : 463,98 M2

ACRÉSCIMO

PRIMEIRO PAV CAIXA ESCADA  (4,40*9,0) 39,6

SEGUNDO PAV CAIXA ESCADA (4,40*9,0) 39,6

TERCEIRO PAV PAVIMENTO  + CAIXA ESCADA (231,99+4,40*9) 271,59

                           TOTAL     : 350,79 M2

Área total construída:(soma da  área existente com a  área de acréscimo)= 814,77M2

* O projetista apresenta no carimbo do documento da pag. 04 do processo área construída = 327,975m2 que
está incoerente.  (identificar que área é essa, se é total considerando construída e existente, se é só do
acréscimo….)

*O formulário de caracterização pág 08 do processo, declara área existente:327,975 sendo que a área exis-
tente tem que ser coerente com a retificação que aponta 457,95m2. Ou o real conforme o projeto apresenta-
do 463,98m2.

 O analista pede que sejam corrigidos os documentos para que sejam coerentes e claros.

Área do terreno retificado: 366,52 m2

Área construída (soma da área existente + acréscimo)= 814,77 m2

Coef de aproveitamento: 814,77/366,52=2,222       *ultrapassou o  básico que é 1,0 

taxa de ocupação: 271,59/366,52=0,74 = 74%            sendo o limite 80%
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* O aumento do coeficiente de aproveitamento poderá ser obtido por:

(a) outorga onerosa do direito de construir e/ou                     

(b) transferência do direito de construir e/ou                      

(c) bônus de coeficiente de aproveitamento por boas práticas

*Consultar a legislação e apresentar a documentação conforme estabelecido na lesgislação, documentos 
apresentados que não sigam o estabelecido na legislação serão rejeitados!

DAS INFORMAÇÕES  PRESTADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

“Art. 8º LC 152; Cabe ao responsável técnico a responsabilidade técnica e civil pelo projeto por ele elaborado 
ou pela obra por ele executada.
§ 2º O Executivo se exime do reconhecimento dos direitos autorais ou pessoais referentes à autoria do
projeto e à responsabilidade técnica.

Art. 9º LC 152; São deveres dos responsáveis técnicos, nos limites das respectivas competências:
I - prestar, de forma correta e inequívoca, informações ao Executivo e elaborar os projetos de acordo
com a legislação vigente; “

*As  informações  prestadas,  são  conferidas  quando da baixa  de  construção pela  fiscalização responsável
podendo indeferir a baixa caso hajam divergências no projeto aprovado com o executado.

11 de 31

Nota Técnica Versão nº 06
2022-06-06



MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

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 Responsabilida-
de Técnica (TRT), contendo: 

x

Obs: Conforme documento assinado á pág 08 do processo  o Arquiteto Helcio Jose Moreira Avellar (CAU A 
94307-0) responde pelo projeto de fundação ,   estrutura  , instações, cobertura e acabamento da edificação.
A obra tem projeto anterior de 1969 e as estruturas de concreto armado geralmente duram sem patologias 50
anos.(ref. ABNT 15575).
2. a) planta do terreno, com exata indicação das divisas confinantes do lote, ou par-

te 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

OBS: Lote divergente da retificação processo 12272/2022, não tem orientação magnética, não desenhou o 
chanfro, não desenhou as construções existentes nos lotes  lindeiros.
3. b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de todas as 

dependências; 
x

OBS: Não apresentou nenhuma referência de nível na planta.

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

x

OBS: não apresentou a fachada com o grade da rua (níveis cotados), não representou entrada, portão e muro 
cotado. Apresetou somente uma vista interna da fachada.
5. d) seções longitudinais e transversais (cortes) do terreno de muro a muro, da edi-

ficação, de suas dependências e do passeio, devidamente cotadas; x

OBS: Não apresentou cortes de muro a muro e passeio cotado inclusive no corte.
6. e) diagrama da cobertura; x
7. f) detalhes construtivos, quando necessários. Não se

aplica
8. III – formulário de caracterização da edificação com breve descritivo da concep-

ção arquitetônica e do tipo de uso pretendido, conforme regulamento do Executi-
vo. 

x

OBS: Uma das informações mais importantes que é a caracterização para uso comercial não consta no docu-
mento. Retificar e inserir a informação para que fique clara no documento a caracterização quanto ao uso.

9. VI - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de execução de obras par-
ticulares correspondente, conforme disposições previstas no Código Tributário #01
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Municipal (Lei Complementar nº 118, de 27 de setembro de 2017) e/ou de preço 
público aplicável; 

10. VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; Não se
aplica

11. VIII - cópia da guia de IPTU e Certidão Negativa de Débitos relativa ao imóvel de 
que trata o licenciamento; 

#01

12. 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

Deve ser anexada ao projeto arquitetônico de edificação a Anotação de Responsabili-
dade Técnica de projeto geotécnico nos casos previstos no art. 144 da Lei de Parcela-
mento, Uso e Ocupação do Solo

Não se
aplica

§ 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. 
§ 4º  Os projetos deverão atender às legislações e normativas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, cri-
minal 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 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.

13. MACROZONEAMENTO E POSSIBILIDADE DO TIPO DE USO DA EDIFICAÇÃO  - ANEXO XIII (LC 135/2019) 

Endereço da edificação:  Rua Oscar Araújo esquina com Afonso Pena, nº 91, bairro Centro 
Inscrição Municipal: 01.03.023.0252.001
Responsável Técnico pelo Projeto e pela execução: Hélcio José Moreira Avellar CAU A 94307-0 (vide pg. 08 processo)

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 28,24 metros  e área do lote de 366,52 m²(retificação 2022) e passeio xxxxx 
metros
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ZA  - Zona Adensada 

Uso: Residencial, comercial, serviços, institucional, misto e industrial de baixo impacto e sem incômodo

O.K.  (   )          Não atende.  ( x  )

Lote 
Mínimo

Quadra 
Máxima

Permeabili-
dade

Coeficientes Taxa de 
Ocupação

Testada
 Mínima

Instrumentos

Norma 360 m² 200 m        20% Mínimo: 0,3 
Básico: 1,0 

Máximo: 3,6 
mediante outor-
ga onerosa, 
transferência do 
direito de cons-
truir ou bônus 
de coeficiente 
de aproveita-
mento.(vide     
legislação)

       80% 12 m
(geral)
15 m
(esquina) 

Parcelamento, Edificação e 
Utilização compulsórios/IPTU
progressivo/Desapropriação.
/ Outorga Onerosa do Direito
de Construir / Transferência 
do Direito de Construir: gera-
dora de UTDC (para imóveis 
sujeitos a formas de acaute-
lamento e preservação, in-
clusive tombamento) e re-
ceptora de UTDC 

Projeto 366,52 ______ não 2,222 74% 28,24 ______________________

Análise ok ______ não *não ,acima do
básico

ok ok ______________________

*Houve aumento da taxa de ocupação porém não foi demarcado no projeto a área permeável, o coeficiente 
de aproveitamento ultrapassa o limite básico e não foi apresentado nenhum documento que permita o 
acréscimo de coeficiente.
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14. Dos critérios de aplicação da taxa de permeabilidade (LC 149/2020)

Atende Não
atende

Não se
aplica

Art. 129 Os valores da Taxa de Permeabilidade devem ser cumpridos mediante área
descoberta e permeável dotada de vegetação e livre de qualquer elemento cons-
trutivo que impeça ou dificulte a infiltração de água no solo. 

x

Art. 130. Para empreendimentos de uso residencial multifamiliar, a área permeável
mínima obrigatória deverá ser cumprida em espaços descobertos e vegetados, de
uso comum dos condôminos. 

x

Parágrafo único. Em empreendimento de uso residencial multifamiliar horizontal,
será admitido que a área permeável mínima obrigatória ocupe área privativa da
unidade residencial. 

x

*Já que houve aumento da taxa de ocupação, para atendimento da legislação  havia a possibilidade de deixar
a área permeável  que não se encontra-se representada e cotada no projeto.

15. Quanto ao uso de bônus de coeficiente de aproveitamento por boas práticas (Decreto 3.784/2019)

Atende Não
atende

Não se
aplica

Apresentar em anexo “Declaração de boas práticas adotadas para aprovação 
do projeto arquitetônico”

x

Indicar no projeto arquitetônico a utilização das boas práticas, para verificação 
da existência das mesmas

x

*Nenhum documento apresentado.

16. Quanto ao afastamento frontal (Art. 137 LC 149/2020)

• AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO - Menor distância permitida entre a edifi-
cação e o alinhamento do terreno, medida perpendicularmente a este.
• ALINHAMENTO - Limite divisório entre o lote e o logradouro público. 

Projeto Atende Não
Atende

I – 0 : nos terrenos localizados na ADE Central; 
II - 3m : nos terrenos localizados nos Eixos de Verticalização; 
III – 2 m: para todas as zonas e situações não enquadradas nos incisos I e II des-
te artigo. 

x

Observações: Eixo de verticalização com avenida Afonso Pena 3,0; e com Rua Oscar Araújo ZA 2,0m

15 de 31

Nota Técnica Versão nº 06
2022-06-06



MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

17. Quanto aos afastamentos laterais e de fundos  (Art. 138 LC 149/2020 – alterado peça LC  176/2022)

• AFASTAMENTO LATERAL E DE FUNDO MÍNIMO - Menor distância 
permitida entre qualquer elemento construtivo da edificação e as di-
visas laterais e de fundos, medida perpendicularmente a essas. 

Projeto (m) Atende Não 
Atende

I - edificações com altura de até 7,50 m: 1,50 m, sendo admitido 
colar em até 2 divisas, quando não houver aberturas;
II - edificações com altura acima de 7,50 m até 9,50 m: 1,50 m, sendo
admitido colar 1 uma divisa, quando não houver aberturas;
III - edificações com altura acima de 9,50 m até 12,00 m: 1,50 m;
III - edificações com altura superior a 12,00 m: mínimo h/8, sendo 
admitido afastamento de 1,50 m no fundo.

Esquerdo:0
Direito:3,0 
af. pena
Fundos:0

x

Uso das duas di-
visas: utilizou-se 
2 divisas

x

§ 1º Nas edificações com altura até 7,50 m quando não houver aberturas, admite-se o afastamento mínimo  
de 1,00 m .
§ 2º Em qualquer hipótese e respeitando a cota máxima de 7,50 m é admitido colar em até 2 divisas nos pa-
vimentos de garagem, loja e sobreloja.
§ 5º No caso de edificação acima de 7 m, constituída de vários blocos, independentes ou interligados por pi-
sos comuns, a distância entre eles deve obedecer ao dobro dos afastamentos mínimos laterais e de fundos 
previstos nesta Lei. 
Observações:Sendo existente dois pavimentos, a edificação atendia ao item I, e agora com o acréscimo do 
terceiro pavimento que não existia e era um terraço, a altura da edificação passa para  no mínimo 9,0m con-
forme comprova-se pela pág. 03 do processo, podendo colar apenas uma divisa. Logo a construção das cai-
xas de escada coladas na divisa não podem ser feitas. Ficando claro que os acréscimos tem que atender a le-
gislação uma vez que são novos e não estão amparados por nenhum decreto ou lei anterior cabendo aplica-
ção da legislação vigente.

18.  Quanto a altura da edificação (Art. 135 LC 149/2020 – alterado LC 176)

Aten-
de

Não
aplica

Lotes de até 180 m²: 7,50 m, excetuando-se as platibandas e os volumes de caixa d’água e
caixa de escada; 

x

Lotes maiores do que 180 m² e menores do que 360 m²: 12,00 m, excetuando-se as plati-
bandas e os volumes de caixa d’água e caixa de escada; 

x

Lotes iguais ou maiores a 360 m²: ilimitado. x
Parágrafo único. A distância mínima de 1(um) quilômetro de qualquer ponto da pista de pouso
e decolagem do aeroporto municipal, para realização de edificações superiores a 10 metros 
de altura, assim como os demais limites de segurança estabelecidos pelo “Plano Básico de 
Zona de Proteção de Aeródromo”, definido em função das superfícies limitadoras de obstácu-
los do aeroporto, com base no planejamento aeroportuário aprovado pela ANAC, nos termos 
da Portaria do Ministério da Defesa – Comando da Aeromântica, nº 256/GC5, de 13 de maio 
de 2011, que ‘dispõe sobre as restrições relativas as implantações que possam afetar adversa-
mente a segurança e a regularidade das operações aérea, e dá outras providências’.”

x

16 de 31

Nota Técnica Versão nº 06
2022-06-06



MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

19. Dimensões do lote e convergência:

Atende Não
Atende

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

x

Observações:Acabou de ser retificado a área e o projeto mantido não converge com as medidas do croqui da 
retificação da prefeitura pág. 29 do processo.(vide pág. 07 e 08 dessa nota técnica)

20. Dos Elementos Construtivos e dos Materiais de Construção  – Seção II (LC 152/2021)

Art. 70. O conveniente dimensionamento, especificação e emprego de materiais, elementos construtivos e 
instalações deverá assegurar estabilidade, segurança e salubridade às obras, edificações e equipamentos. §
 1º O desempenho obtido pelo emprego de componentes habituais ou não, bem como sua utilização, será 
da inteira responsabilidade do responsável técnico que os tenha especificado ou adotado. 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

§ 2º As edificações habitacionais, no que se refere a seu desempenho, deverão 
obedecer às normas técnicas previstas nas seis partes da NBR 15575:2013 da 
ABNT, além das demais normas técnicas que a mesma cita expressamente 
como necessárias para sua aplicação, tais como a NBR 15215:2005, relativa à 
iluminação natural e o ambiente construído. 

x

Art. 72. As coberturas deverão ser feitas de modo a impedir o despejo de 
águas pluviais nos terrenos vizinhos e logradouros públicos, devendo estas ser 
canalizadas e ter seus condutores ligados a sarjetas, a sistemas de esgotamen-
to de águas pluviais ou à caixa de captação. 

x

21. Quanto a fachada (Art. 74 a Art. 77 LC 152/2021)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

§ 1º As saliências poderão ter dimensão máxima de 1,00 m e avançar sobre as 
áreas delimitadas pelos afastamentos mínimos em até 0,25 m.

x

§ 2º As saliências deverão situar-se à altura de 2,60 m acima de qualquer pon-
to do piso imediatamente abaixo, com exceção dos pilares

x

§ 4º Em saliências utilizadas para instalação de sistemas de ar-condicionado, é 
obrigatório haver dispositivo que impeça o gotejamento ou despejo de resí-
duos sobre a vizinhança ou logradouro público.

]x

§ 3º As marquises deverão atender, cumulativamente, às seguintes exigências: Atende Não
Atende

Não se
aplica

 Ter altura mínima de 3,00 m acima de qualquer ponto do piso; x
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Ser executadas em material durável e dotadas de calhas e condutores para 
água pluvial;

x

Não conter pilares de sustentação, grades, peitoris ou guarda-corpos, sendo 
constituídas por balanços nas projeções da fachada sobre o piso térreo

x

A marquise deverá ter no máximo 60% da largura do passeio, limitada a 1,00m. x
Art. 75. Nenhum elemento de fachada citado nesta Seção poderá avançar sobre o passeio, exceto marquise
Art. 77. Nos terrenos em declive, as estruturas que gerem espaços não utilizados deverão ser tratadas paisa-
gisticamente ou construtivamente, de modo a não comprometer a paisagem urbana 
Observações: O projeto apresentado página 03 e 04 do processo não possui saliências ou marquises e tem co-
bertura embutida envolta em platibanda.

22. Dos Ambientes e Compartimentos – Subseção I – Disposições Gerais (LC 152/2021)

Art. 78. Os compartimentos terão sua destinação considerada pela sua designação no projeto e deverão 
atender aos parâmetros técnicos correspondentes às funções que neles serão desempenhadas. 
§ 1º Os compartimentos de permanência prolongada
são aqueles destinados a, pelo menos, uma das se-
guintes funções: I - repouso; II - estar ou lazer; III - tra-
tamento ou recuperação de saúde; IV - trabalho, reu-
nião, ensino; V - recreação; VI - prática de esportes ou
exercício físico 

§ 2º Os compartimentos de utilização transitória são 
aqueles destinados a, pelo menos, uma das seguin-
tes funções: I - circulação e acesso de pessoas; II - hi-
giene; III - guarda de veículos; IV - guarda de materiais

Art. 80. Para todo tipo de edificação, aplica-se, ainda, o seguinte: Atende Não
Atende

Não se
aplica

I – nos casos de teto inclinado, o pé direito é definido pela média das alturas 
máxima e mínima do compartimento, respeitada, nas edificações de uso não 
residencial, a altura mínima de 2,10 m;

x

II – nenhum compartimento poderá ser subdividido com prejuízo das áreas e 
dimensões mínimas estabelecidas nesta Lei;

x

Observações: O projeto apresentado informa que não existem pilares, paredes e nenhum elemento dentro do
pavimento e se houver compartimentação o projeto estará sendo modificado e será verificado. Caso haja 
compartimentação interna faz-se necessário representar. A demonstração em planta das paredes demolidas 
também está pendente.
III – é obrigatória a instalação de guarda-corpo com altura mínima de 0,90 m, 
sempre que houver desnível superior a 1,00 m entre pisos; 

x

IV – os vãos de acesso não poderão ter altura inferior a 2,10 m. x

Observações: Não representou o gradil do terreno e os portões. Segundo o projeto não tem portão de entra-
da do logradouro para dentro da imóvel.
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23. 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 míni-
mo, um lavabo em cada pavimento

x

As instalações sanitárias destinadas a uso comum deverão atender ao previsto 
no Anexo IV desta Lei, bem como às diretrizes contidas na legislação de medici-
na e segurança do trabalho e acessibilidade e, quando derem acesso a compar-
timentos destinados a trabalho, refeitório ou consumo de alimentos, serão pro-
vidas de antecâmara ou anteparo.

*x

Observações: Segundo o projeto o terceiro pavimento não tem nenhuma divisória e é uma sala comercial gi-
gante. Conforme a legislação “§ 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 vi-
gente.”  Solicita-se manifestação sobre a utilização do terceiro pavimento como uma única e gigante sala co-
mercial por escrito dentro dos autos do processo uma vez que não é comum ou usual uma sala tão grande e 
sem divisões internas.*O banheiro também não atende a acessibilidade para deficientes e nenhuma repre-
sentação em contrário foi exibida no projeto (não cotaram nem as portas do banheiro do terceiro pav).O am-
biente também não atende para os parâmetros de loja e teria que ter um pé direito de 3,5m além de dois ba-
nheiros sendo um acessível. O analista aguarda manifestação do responsável técnico nos autos do processo 
amparado no artigo 29 da lc 152   §  2º.  
As edificações destinadas a usos específicos, como de educação e saúde, deve-
rão 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 previamente à aprovação de projeto junto ao Executi-
vo, quando necessário. 

x

Art. 88. As edificações de uso coletivo deverão atender a NBR 9050:2015 da ABNT. 

*Seção VI Da Acessibilidade das Edificações (acessibilidade do primeiro e segundo pav.com relação a ba-
nheiro acessível ).solicita-se do responsável técnico a adequação do projeto e /ou laudo técnico conforme
legislação citada abaixo.

Art. 92. A construção, modificação e ampliação de edifício público ou privado obedecerão às disposições
previstas nas legislações federal, estadual e municipal referentes à acessibilidade de pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como às normas técnicas pertinentes.

 Parágrafo único. No caso de modificação ou ampliação de edificação anteriormente licenciada, destina-
da ao uso residencial, comercial, de serviços ou industrial, nos termos da Lei de Parcelamento, Ocupa-
ção e Uso do Solo, os requisitos de acessibilidade deverão ser exigidos apenas na parte da edificação em
alteração, excetuada a hipótese de impossibilidade de atendimento aos mesmos, comprovada por meio 
de laudo técnico. (comprova-se pelas págs 04 e 05 dessa nota técnica que o banheiro apresentado não 
existia no projeto de 1969 licenciado e houve modificação devendo haver o atendimento do artigo 92 ).
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24. Quanto a escadas, corredores e áreas de uso comum  (Art. 89 a Art. 91 LC 152/2021)

Art. 89. As circulações horizontais e verticais e os halls das edificações serão classificados como de uso priva-
tivo quando pertencerem a unidades autônomas, e como de uso comum quando destinadas ao acesso a 
mais de uma unidade autônoma, ou quando houver uso público ou coletivo. 
Parágrafo único. As circulações horizontais e verticais e os halls de que trata o caput deste artigo obedecerão
ao disposto nos Anexos V desta Lei e à legislação e às normas técnicas pertinentes. 

ESCADAS Atende Não
Atende

Não se
aplica

A altura do degrau não deve ser maior que 0,18 m, e o piso não deve ter me-
nos de 0,27 m, não podendo o somatório da largura do piso mais duas vezes a 
altura do degrau ser menor que 0,63 m nem maior que 0,64 m, ressalvadas as 
normas de segurança para as escadas coletivas;
Fórmula de Blondel  -  : 63cm < 2E + P < 64 cm 
Projeto: 63<2*18+30<64  66>64 não atende a legislação.
 Aplicação objetiva da fórmula.

x

Os degraus em leque ou escada helicoidal terão no mínimo 0,27 m na parte 
média dos pisos. x

 Sempre que o número de degraus exceder a 19, serão obrigatórios os pata-
mares intermediários, com comprimentos mínimos de 1,00 metro e com lar-
guras mínimas correspondentes às das escadas.

x

Em todas as habitações coletivas as caixas de escadas deverão ser iluminadas 
e ventiladas de acordo com a regra dos cômodos de permanência transitória, 
excetuadas as escadas de incêndio, que deverão obedecer à legislação espe-
cífica.

x

Nas edificações coletivas com dois ou mais pavimentos não será permitido o 
emprego exclusivo de escada helicoidal para o acesso aos demais níveis. x
Nas edificações coletivas com dois ou mais pavimentos não será permitido o 
uso de degrau no patamar x
As escadas deverão observar as seguintes exigências: os pisos não devem ser escorregadios, nem apresentar 
ressaltos em sua superfície;

ELEVADORES Atende Não
Atende

Não se
aplica

É obrigatória a instalação de, pelo menos, um elevador das seguintes edifica-
ções:
1. Com mais de 4 pavimentos, compreendido o térreo, e contados a partir 
deste, num só sentido
2. Em que a distância vertical, medida a partir da soleira do acesso principal 
até o piso do último pavimento exceda 12 m

x

A quantidade e o dimensionamento de elevadores necessários para a edifica-
ção será definida a partir do cálculo de tráfego, a cargo do requerente, de 
acordo com a NBR 5665 da ABNT, ficando estabelecido que, acima de 7 pavi-
mentos, é obrigatória a instalação de, no mínimo, 2 elevadores.

x
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Toda edificação de uso público com mais de 2  pavimentos terá, no mínimo, 1 
elevador adaptado ao uso de pessoas com deficiência ou com mobilidade re-
duzida, salvo quando apresentar solução em rampas, conforme os padrões 
das normas técnicas da ABNT de Acessibilidade.

x

Observações: O projetista indicou um retângulo com a inscrição elevador, mas tem que estar devidamente 
identificado que se trata de elevador de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 
Tem que estar escrito no projeto ou em algum documento. 
Os edifícios mistos, quando obrigatória a instalação de elevador, deverão ser 
servidos por elevador exclusivo para atividade residencial e exclusivo para co-
mercial e serviços, devendo o cálculo de tráfego ser feito separadamente.

x

Observações: O requerente identifica *exclusivo atividade comercial.
Os elevadores não poderão constituir o meio exclusivo de acesso aos pavi-
mentos superiores e inferiores do edifício, devendo haver sempre acesso por 
meio de escada ou rampa a todos os pavimentos.

x

O hall dos elevadores em todos os pavimentos deverá permitir a inscrição de 
um círculo, no nível de cada piso, com as seguintes medidas:
I – 1,50 m de diâmetro em edifícios residenciais;
II – 2,00 m   de diâmetro para outras categorias de uso.  

x

Todo hall que dê acesso ao elevador deverá possibilitar acesso direto à escada. x
Excluem-se do cálculo da altura para instalação do elevador: I – as partes sobrelevadas destinadas à casa de 
máquinas e caixa d’água; II – o último pavimento quando for de uso exclusivo do penúltimo. 
A instalação de elevador ou de qualquer outro aparelho de transporte somente terá seu uso liberado após 
expedição de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica da instalação e Certificado de Funcionamento 
pela empresa instaladora, cuja exibição poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo órgão competente. 

25. Quanto a acessibilidade das edificações (Art. 92 a Art. 97 LC 152/2021)

Aten-
de

Não
Atende

Não se
aplica

É obrigatória a comunicação entre o hall do elevador e a escada de incêndio. 
Parágrafo único. A exigência prevista no caput deste artigo poderá ser dispen-
sada se atendidas as seguintes condições: I - o elevador der acesso direto a 
cada uma das unidades autônomas da edificação; II - cada uma das unidades 
autônomas da edificação tiver acesso à escada de incêndio. 

x

Percurso acessível, quando exigido, além de atender as normas fixadas na 
ABNT, deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e possuir piso antiderra-
pante e contínuo, sendo vedada a utilização de piso intertravado

x

Observações: Não tem como verificar essa informação, a construção segundo o projeto é enclausurada, sem 
portão de acesso ao logradouro e  sem nenhum percurso acessível foi representado.
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§ 1º Nas edificações deve ser garantido pelo menos um percurso acessível às 
pessoas portadoras de deficiência do logradouro ao interior da edificação, das 
lojas e das áreas de uso comum da edificação.

x

§ 2º A acessibilidade às áreas comuns fica dispensada nas edificações com 
mais de um pavimento e que não estejam obrigadas à instalação de elevador x
Observações: É obrigatorio a instalação de elevador de acessibilidade logo a acessibilidade ás áreas comuns 
não é dispensada. O projeto não apresenta nenhuma informação de como será a entrada e o percurso aces-
sível.
Art. 96. O sanitário acessível, quando exigido, deverá garantir os requisitos 
mínimos previstos na ABNT: x
Observações: Modificou o primeiro e o segundo pavimento , modificou destinação e a legislação exige  con-
forme artigo 92 parágrafo único para lojas dois sanitários sendo um acessível e não é possível identificar essa
acessibilidade pelo projeto apresentado que esta incompleto.
§ 1º Nas Edificações de Uso Público deve ser garantido pelo menos um sanitá-
rio acessível, para cada sexo, em cada pavimento, com entrada independente 
dos demais sanitários coletivos.

x

§ 2º Nas Edificações destinadas aos Serviços de Uso Coletivo, nos termos da Lei
de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e da alínea “a” do inciso II do art. 94
desta Lei, deve ser garantido pelo menos um sanitário acessível em cada pavi-
mento, com entrada independente dos demais sanitários coletivos.

x

§ 3º Nas Edificações de Uso Coletivo previstas nas alíneas “b”, “c” e “d” do inci-
so II do art. 94 deste Lei, quando obrigatório ou na existência de sanitário de 
uso comum ou aberto ao público, este deverá ser acessível ao uso por pessoa 
portadora de deficiência e deverão ter entrada independente dos demais.

x

§ 4º As edificações de uso público existentes deverão, no prazo de até 5 (cinco) anos, iniciar o processo de 
adaptação do edifício às normas de acessibilidade. 
Art. 97. As vagas de estacionamento de veículos para uso de pessoas portado-
ras de deficiência deverão atender, além dos requisitos constantes da ABNT, os 
seguintes requisitos:
I- localizarem-se próximas ao acesso à edificação; 
II – percurso entre a vaga e a entrada da edificação totalmente acessível e sina-
lizado; 
III – utilização de piso contínuo e antiderrapante, sendo vedado o piso intertra-
vado; 
IV – serem de livre acesso, não configurando vagas presas. 

x

As rampas de garagem deverão ter inclinação máxima de 20% e pé-direito de 
3,00 m, além de atender as normas técnicas previstas na NBR 9050:2015 da 
ABNT e alterações posteriores.

x

Art. 92. A construção, modificação e ampliação de edifício público ou privado obedecerão às disposições 
previstas nas legislações federal, estadual e municipal referentes à acessibilidade de pessoa portadora de de-
ficiência ou com mobilidade reduzida, bem como às normas técnicas pertinentes. 
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Parágrafo único. No caso de modificação ou ampliação de edificação anteriormente licenciada, destinada ao 
uso residencial, comercial, de serviços ou industrial, nos termos da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do 
Solo, os requisitos de acessibilidade deverão ser exigidos apenas na parte da edificação em alteração, exce-
tuada a hipótese de impossibilidade de atendimento aos mesmos, comprovada por meio de *  laudo técnico  . 
I – Edificações de Uso Público: aquelas administradas por entidades da Administração Pública, direta ou indi-
reta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e as destinadas ao público em geral. 
II – Edificações de Uso Coletivo: aquelas destinadas às seguintes atividades, nos termos da Lei de Parcela-
mento, Ocupação e Uso do Solo: a) serviço de uso coletivo, exceto os previstos no inciso I deste artigo;  b) 
comércio, em ambientes de lojas;  c) indústria; d) serviços de natureza hoteleira, cultural, esportiva, financei-
ra, de saúde, social, religiosa, recreativa, turística e educacional;
 III – Edificações de Uso Privado: aquelas destinadas à habitação, à exceção das habitações unifamiliares, e às
atividades e serviços não mencionados na alínea “d” do inciso II deste artigo. 

26. Da Iluminação e Ventilação   (Art. 98 a Art. 102 LC 152/2021)

Art. 98. Todo compartimento ou ambiente deverá ter vãos que o comuniquem com o exterior, garantindo ilu-
minação e ventilação proporcionais à sua função, de acordo com as disposições desta Lei. 
§ 1º As hipóteses de dispensa do cumprimento do disposto no caput deste artigo são:
§ 2º Será permitida a adoção de dispositivos especiais para iluminação e ventilação artificiais, como a mecâ-
nica, nos cômodos previstos nos incisos I a VIII do § 1º deste artigo. 
I - corredor de circulação com menos de 10 m de 
comprimento; 
II - lavabo; 
III - depósito ou closet; 
IV - hall; 

V - compartimento de escada entre 2 pavimentos;
VI - garagem; 
VII - salas ou compartimentos de pesquisa e ou estabe-
lecimentos de saúde;
VIII - salas de projeção e cabines

Art. 99. A iluminação e a ventilação do compartimento deverão observar as seguintes condições: 
I - nenhum ponto do compartimento deve distar do vão de iluminação, livre de obstáculos, mais que duas ve-
zes e meia o seu pé-direito; 
II - o vão de iluminação e ventilação somente poderá ser aberto para reentrância cuja profundidade máxima 
seja igual à sua largura; 
III - quando o compartimento ou ambiente for iluminado e ventilado através de varandas e pela área de ser-
viço, atenderá: 
a) vãos de iluminação e ventilação com distância máxima de 3,00m da face externa da varanda ou da área de
serviço; 
b) profundidade do compartimento, medida a partir da parede onde se encontra o vão de iluminação, limita-
da a duas vezes o seu pé-direito; 
c) o vão de iluminação e ventilação poderá ser fechado por esquadria, desde que garantidas as condições de 
ventilação, respeitadas as demais normas legais pertinentes.
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Art. 100. O vão de iluminação e ventilação poderá ser voltado para área de ilu-
minação fechada. 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 101. No caso de compartimentos de permanência prolongada iluminados 
através de fosso, o mesmo deverá medir, no mínimo, 10,00 m² e permitir a 
inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 2,00 m. 

x

§ 1º A partir do segundo pavimento, o fosso deverá permitir, ao nível de cada 
pavimento, a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo D dado pela fórmula
D = 2,00 m + (A – 5,30 m) / 4.

x

§ 2º Em edificação com altura máxima de 6,00 m, será admitido fosso com di-
âmetro mínimo de 1,50 m, desde que a área do fosso tenha mais de 20,00 m². x

Art. 102. O fosso de iluminação e ventilação poderá ter área mínima de 6,00 
m² e permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50 m, no 
caso de atender, exclusivamente, compartimentos de permanência transitória.

x

Parágrafo único. A partir do segundo pavimento, ao nível de cada pavimento, 
o fosso deverá permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo D dado 
pela fórmula D = 1,50 m + (A – 5,30 m) / 10.

x

27. Quanto a instalações de lixo (Art. 107 LC 152/2021)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

As edificações multifamiliares de uso residencial, não residencial e misto deve-
rão dispor de compartimentos para estocagem de lixo.

x

Excetuam-se da exigência do caput deste artigo as residências multifamiliares horizontais com acessos inde-
pendentes e diretos ao logradouro público.
Observações: Comercial tem que ter instalação para abrigo de lixo e não há informação sobre a existência 
desse abrigo de lixo no projeto.

28. Quanto as Garagens e Estacionamentos  (Art. 108 a Art. 111 LC 152/2021) 

Art. 110. Os estacionamentos e garagens deverão obedecer, além das demais 
disposições deste Código no que couber, às seguintes condições:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Acesso de veículos independente do acesso de pedestres; x
Vãos e circulações de entrada e saída de veículos com largura mínima de 2,80 
m cada um, sendo que, quando comportar mais de 50 veículos, deverá ter a 
largura correspondente a dois vãos;

x

Circulação com largura mínima de 3,00 m, 3,50 m ou 5,00 m quando os locais 
de estacionamento formarem respectivamente ângulos de 30º, 45º e 90º; x
Altura mínima de 2,30 m embaixo do vigamento; x
Observações:Deve haver um portão de entrada com altura mínima de 2,30 mas a princípio não há entrada 
para o prédio conforme projeto apresentado.
Locais de estacionamento para cada carro, numerados sequencialmente x
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Nos projetos deverão constar obrigatoriamente as indicações gráficas da loca-
lização de cada vaga de veículo e dos esquemas de circulação, não sendo per-
mitido sobreposição às rampas, passagens, circulações e patamares de aco-
modação;

x

Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares na es-
trutura e a circulação prevista, deverão permitir a entrada e saída indepen-
dente para cada veículo

x

As faixas de circulação com mudança de direção terão largura livre mínima e 
raio interno mínimo de 3,50 m x
Os espaços de circulação, com ou sem mudança de direção, áreas de manobra
e vagas de estacionamento de veículos devem ser totalmente livres de qual-
quer interferência estrutural ou elemento físico. 

x

As garagens coletivas deverão atender, além das demais disposições deste 
código no que couber, às seguintes exigências:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

I – Serviços de controle e recepção localizados no interior da edificação ou do 
lote, bem como a reserva de área destinada à acumulação de veículos no inte-
rior do lote correspondente a 5%, no mínimo, da área total reservada às vagas 
de estacionamento

x

II – sala de administração;
III – sanitários para usuários; 
IV – sanitários para funcionários; 
V – local de saída de veículos para o logradouro público dotado de mecanismo
redutor de velocidade, além de sinalizado e sonorizado, de forma a garantir a 
segurança dos pedestres que transitam pela calçada. 

x

Art. 108. As garagens e estacionamentos de veículos serão classificadas em:
I – privativas: de utilização exclusiva da população permanente da edificação; 
II – coletivas: abertas à utilização da população flutuante da edificação, podendo haver serviços de lavagem, 
lubrificação e abastecimento. 
Art. 109. O dimensionamento das vagas e a quantidade mínima de vagas de estacionamento de veículos 
para os diferentes usos e atividades permitidos deverão atender aos parâmetros do Plano Diretor e da NBR 
9050. 

29. Número Mínimo de Vagas de Estacionamento (Art. 235 LC 149/2020) Anexo III 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Por unidade 
residencial 
Multifamiliar

Unidade imobiliária com área até 70 m²: dispensada a ne-
cessidade de vaga de garagem 

x

Unidade imobiliária com área entre 70 m2 e 200 m2: 1 vaga. x

Unidade imobiliária com área maior que 200 m2: 2 vagas. x
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Por unidade 
não residencial

Não há obrigação de vaga de garagem para edificações co-
merciais x

No caso de uso misto, o número de vagas deverá atender às exigências estabelecidas para uso residencial 

30. Das Atividades causadoras de repercussões negativas  -  (Art. 150 a 152 – LC 149/2020)

Observações: Não há informação suficiente para determinar o impacto das atividades nem mesmo se
será necessário algum tratamento especial para carga e descarga no logradouro ou qual será o im-
pacto sobre o trânsito .

Art. 150. São consideradas causadoras de repercussões negativas as atividades classificadas como dos Grupos
II, III, IV ou V, definidos no art. 149 desta Lei. 
II - Grupo II: compreende atividades inconviventes com o uso residencial vizinho por serem causadoras de pe-
queno impacto nocivo à vizinhança e ao sistema viário, estando sujeitas a leve restrição de localização; 
III - Grupo III: compreende atividades inconviventes com o uso residencial vizinho, causadoras de médio im-
pacto ao sistema viário, estando sujeitas a média restrição de localização; 
IV - Grupo IV: compreende atividades inconviventes com o uso residencial e causadoras de forte impacto ao 
sistema viário, estando sujeitas a alta restrição de localização na zona urbana; 
ANEXO V-  Quadro de repercussões negativas e medidas mitigadoras por gru-
pos de usos não residenciais -Caso o projeto se enquadrar em alguma das op-
ções é necessário atender as medidas mitigadoras do anexo em questão

Atende Não
Atende

Não se 
aplica

• Comércio Varejista
• Comércio Atacadista
• Manutenção, reparação e instalação 
• Transporte, armazenagem e correio
• Representantes comerciais e agentes do comércio
• Alojamento, alimentação e serviços pessoais
• Informação e Comunicação
• Atividades de prestação de serviços de informação
• Atividades profissionais, científicas e técnicas
• Atividades financeiras, seguros e serviços relacionados e atividades imobi-

liárias
• Atividades administrativas e serviços complementares
• Produção e distribuição de infraestruturas e prestação de serviços urbanos
• Administração Pública, defesa e seguridade social
• Serviços de educação, saúde humana, serviços sócias, artes, cultura, espor-

te e recreação

x
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Atende Não
Atende

Não se 
aplica

§ 1º Para as edificações existentes até a data da entrada em vigor desta Lei, a 
exigência de vagas de estacionamento de veículos poderá ser atendida pelas 
vagas existentes, desde que seja apresentada alternativa para a mitigação do 
impacto decorrente do não atendimento ao número mínimo de vagas de esta-
cionamento exigido por esta Lei. 

x

§ 2º Sempre que houver interferência significativa na circulação de veículos ou
pedestres será exigida, a critério do órgão municipal competente, a implanta-
ção de sinalização ou equipamentos de controle do tráfego. §.  

       x

3º A concessão do alvará de localização e funcionamento para as atividades 
que tenham repercussões negativas será subsidiada por dados ambientais e 
urbanísticos e por informações prestadas pelo próprio interessado, contendo 
dados qualitativos e quantitativos referentes ao funcionamento da atividade

x

§ 4º Para edificações destinadas a uso não residencial atrator de veículos de 
carga que não seja atrator de veículos leves, poderá ser autorizada a utilização
da área reservada para o estacionamento de veículos leves como área de esta-
cionamento e manobra de veículos pesados, desde que haja anuência do ór-
gão municipal competente.

x

§ 5º Em função da análise específica da atividade, poderão ser exigidas medidas mitigadoras não discrimina-
das no Anexo V desta Lei. 

31. Dos empreendimentos e atividades considerados de impacto urbanístico    -  (Art. 153 – LC 149/2020)

Art. 153. Os seguintes empreendimentos e atividades privados ou públicos lo-
calizados em área urbana são considerados de impacto e dependerão de li-
cenciamento urbanístico diferenciado envolvendo a elaboração de Estudo Pré-
vio de Impacto de Vizinhança (EIV), disciplinado nos arts. 206 a 216 desta Lei, 
para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funciona-
mento a cargo do Poder Público municipal: 

Atende Não
Atende

Não se 
aplica

I – edificações não residenciais com área de estacionamento para veículos su-
periores a 10.000m² ou com mais de 400 vagas destinadas a estacionamento 
de veículos; 

x

II – empreendimentos destinados ao uso residencial multifamiliar, com mais 
de 150 unidades imobiliárias; 

x

III – empreendimentos destinados ao uso misto, com área construída superior 
a 20.000m²

x

IV – casas de show, independente da área utilizada pela atividade; x
V – centro de convenções, independente da área utilizada pela atividade; x
VI – casas de festas e eventos, independente da área utilizada pela atividade; x
VII – hipermercados, com área utilizada igual ou superior a 5.000m² x
VIII - intervenções em áreas urbanas consolidadas, compreendidas por modifi-
cações geométricas significativas de conjunto de vias de tráfego de veículos. x
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§ 1º Considera-se licenciamento urbanístico diferenciado o licenciamento sujeito a diretrizes urbanísticas 
emitidas pelo COMDESP, com base em EIV. 
§ 2º O funcionamento de atividade de impacto já instalada poderá ficar condicionado ao licenciamento urba-
nístico diferenciado, quando convocado pelo COMDESP 

32. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021)
*Iluminação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

Art. 99. A iluminação e a ventilação do compartimento deverão observar as seguintes condições:

I - nenhum ponto do compartimento deve distar do vão de iluminação, livre de obstáculos, mais que duas 
vezes e meia o seu pé-direito;
II - o vão de iluminação e ventilação somente poderá ser aberto para reentrância cuja profundidade máxima 
seja igual à sua largura;
III - quando o compartimento ou ambiente for iluminado e ventilado através de varandas e pela área de ser-
viço, atenderá:
a) vãos de iluminação e ventilação com distância máxima de 3,00 m da face externa da varanda ou da área 
de serviço;
b) profundidade do compartimento, medida a partir da parede onde se encontra o vão de  iluminação, limi-
tada a duas vezes o seu pé-direito;
c) o vão de iluminação e ventilação poderá ser fechado por esquadria, desde que garantidas as condições de
ventilação, respeitadas as demais normas legais pertinentes.

EDIFICAÇÕES DE USO NÃO RESIDENCIAL(COMERCIAL)

1. CÔMODO ÁREA
MIN. (m²)

15,00

DIMENSÃO
MIN. (m²)

3,00

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)
1/6

PÉ DIREITO MIN.
(m)
2,70

VÃO ACESSO
(m)
0,80Sala comercial

(3ºpav) acréscimo 275,64       10,90            27,39              2,90          3,0
    ok         ok Não atende min 

45,94m2
           ok          ok

¹ - permita ventilação mecânica. 
Não atende para parâmetro de lojas que é mais restrito que sala comercial pé direito min 3,50m
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SANITÁRIOS  TERCEIRO PAVIMENTO E NOS DEMAIS PORQUE ALTEROU O PROJETO DEVENDO HAVER O 

ATENDIMENTO  DO ARTIGO 92 § ÚNICO, LC 152

2. CÔMODO ÁREA
MIN. (m²)

3,25

DIMENSÃO
MIN. (m²)

1,30

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

1/8 1/6¹

PÉ DIREITO MIN.
(m)
2,70

VÃO ACESSO
(m)
0,60SANITÁRIOS (3ºpav)

acréscimo      1,8         1,20               0,0             2,90   Sem medida
  Não 
atende

   Não        
atende  

Não atende 
(sem ventilação e
sem iluminação)

           ok      Não 
atende 
acessibili-
dade

¹ – quando o compartimento estiver sendo iluminado através de área de serviço ou varanda.
*Exigido banheiro acessível.(vide artigo 92 lc152 paragrafo único).

EDIFICAÇÕES DE USO COMUM (ACRÉSCIMO CAIXA ESCADA, ELEVADOR  NOS TRÊS PAVIMENTOS)

3. CÔMODO ÁREA
MIN. (m²)

4,00

DIMENSÃO
MIN. (m²)

2,00

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)
1/8¹

PÉ DIREITO MIN.
(m)
2,70

VÃO ACESSO
(m)
0,80

Hall do pavimento
(térreo)

15,23 2,10 1,54 2,90 1,0

ok ok    Não atende         
min 1,9 m2

ok ok

¹ - permita ventilação mecânica.

4.  CÔMODO 12,00 3,00 1/8 2,70 0,80

Hall do prédio(3ºpav)
13,07 2,10 2,2 2,90 1,50

ok Não atende ok ok ok

5.  CÔMODO ------------ 1,20² 1/8 2,70 0,80

Escada¹ (3ºpav) _______ 1,50 0,0 2,90 1,50

------------ ok Não atende ok ok

¹ - havendo passagem sob escada, altura do vão h=2,10m.
² - largura livre de corrimão. 
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Não se aplica 

33. Quanto a localização em APP (LC149/2020 e
135/2019)

34. Quanto  a  imóvel  tombado  ou  inventariado
(LC152/2021)

35. Quanto a Parcelamento, Edificação ou Utiliza-
ção  Compulsórios  (Art.  185  a  Art.  190  LC
149/2020)

36. Quanto ao Imposto predial e territorial Urbano
progressivo (Art. 191 a Art. 195 LC 149/2020)

37. Quanto á outorga do direito de Construir e Al-
teração  de  uso  (Art  196.  a  Art  199  LC
149/2020)

38. Quanto a Transferência do Direito de Construir
( Art. 200 a Art. 206 LC 149/2020)

39. Do alvará de demolição (LC 152/2021)
40. Dos Coeficientes de Aproveitamento  (LC 

135/2019)
41. Disposições Gerais – Seção I (LC 152/2021)

42. Das Edificações de Uso Residencial (Art. 81 
LC 152/2021)

43. Das Edificações de Uso Residencial Multifa-
miliar (Art. 82 a Art. 84 LC 152/2021)

44. Das áreas de estacionamento   ( Art. 235 LC 
149/2020) Anexo III (Art. 140 LC 149/2020)

45. Quanto a Rampas de Veículos – (Art.112 e 
Art. 113 LC 152/2021)

46. Do parcelamento para condomínio de lotes 
ou condomínio em edificações ( LC 
006/2022)

47. Do parcelamento para condomínio de lotes 
ou condomínio em edificações – Seção IV 
(LC 149/2020)

48. Quanto ao muro de arrimo  (Art. 20 LC 
152/2021)

49. Dos projetos geotécnicos (Art. 144 LC 
149/2020)

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 129. As edificações destinadas a usos específicos que impliquem a aglomeração de pessoas, tais como,
templos, auditórios, cinemas, casas de espetáculo, teatros, estádios esportivos, escolas e hospitais, deverão
respeitar as normas de segurança e demais normas técnicas específicas pertinentes, além dos parâmetros
urbanísticos e demais critérios para edificações destinadas a usos não residenciais previstos no Capítulo V e
no Anexo IV desta Lei. 
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá ainda estabelecer regulamentação específica voltada a
definir regras complementares para as edificações previstas neste artigo. 

RECURSOS DO REQUERENTE:

CASO O REQUERENTE QUEIRA APRESENTAR  CONTRA ARGUMENTOS, FAZENDO VALER SEU DIREITO DE     
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO,  FAZE-LO POR ESCRITO E DE FORMA FUNDAMENTADA DENTRO DOS    
AUTOS DO PROCESSO, ENCAMINHANDO AO SECRETÁRIO DE OBRAS. QUESTÕES REFERENTES A LEGISLAÇÃO 
APLICADA SERÃO ESCLARECIDOS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL.
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PARECER DA NOTA TÉCNICA 01 :

No corpo dessa nota técnica estão todos os apontamentos e observações sobre o projeto que se encontra 
inapto. O requerente deverá ler atentamente os pontos em que o projeto está inapto e se possível apresen-
tar um projeto que seja passível de aprovação atendendo a todas as solicitações que foram feitas dentro   
dessa nota técnica. 

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, Efetivo,
(Analista de Engenharia)

Eng. Civil – CREA/MG 183046/D

ILMO SR.

JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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