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MUNICÍPIO DE CURVELO
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ANÁLISES CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

*Cumpriu parcialmente as indicações da primeira análise. A norma pede planta,  e não print de ima-
gem google. Desenhar a planta com as informações necessárias: lote objeto da aprovação, lotes con-
frontantes desenho dos lotes totais e não parciais conforme foi apresentado na planta de situação 
com lotes confrontantes parcialmente desenhados. Tem que desenhar as construções dos lotes lin-
deiros e cotar a esquina na planta e não na imagem do google, que inclusive está em muito baixa re-
solução.Subsidiariamente pode ser inserido uma imagem do google no projeto mas as informações 
devem ser desenhadas na planta, que é o que tem se exigido em todos os projetos que passam pela 
aprovação.O Projeto está todo fora de escala e o gradil é vista 2D(desenho técnico padrão ) e não iso-
métrico(3D) esquemático.(não misturar 2D com 3D ).A intenção com o pedido de revisão do primeiro
projeto era de que o projetista tivesse atentado para o problema mas como não atentou, vou descre-
ver os pormenores.Não será aceito representação 3D esquemática como substituto de vista gradil,  
pois não há previsão na norma e a representação compromete a análise pois o 3D parte de uma per-
pectiva em ângulo inclusive omitido no desenho. A perspectiva deforma o desenho e foge do objeti-
vo que é aferir de forma imediata e direta, informação mediante medida com escalímetro o que não 
é possível de ser feito com desenhos em perspectiva que afetam a análise, podendo induzir o analis-
ta a erro. Tem que indicar as entradas de portão na planta, não tem uma indicação de entrada na 
planta levando a entender que o terreno não tem acessos para o logradouro mas indica portão no 
gradil (mistura de desenho de 2 e 3 dimensões).

*Colocou arrimo em prancha de arquitetura, a prefeitura não aprova arrimo, licencia nos termos do 
artigo 20 do código de obras. Inserir em outra prancha anexa, a informação necessária é onde está o 
arrimo na arquitetura com suas devidas dimensões e altura e a anotação de responsabilidade técnica
do autor do projeto. A  concepção e cálculo estrutural é de responsabilidade do engenheiro ART con-
forme artigo Art. 8º do código de obras,” Se no lugar de cortina foi indicado um arrimo de um metro 
preso somente na parte inferior, com barbacã para dentro do ambiente a responsabilidade é do pro-
jetista. Cabe ao responsável técnico a responsabilidade técnica e civil pelo projeto por ele elaborado 
ou pela obra por ele executada.” Não misturar projeto complementar na prancha de arquitetura que 
se aprovado receberá carimbo, projeto arquitetônico com elementos devidamente dimensionados é 
diferente de projeto complementar estrutural dentro de prancha de arquitetura.
”Art. 20.  código de obras. Está sujeita ao licenciamento, instruído por projeto arquitetônico contendo
seus elementos construtivos devidamente dimensionados antes da execução de obras, a construção 
de marquises e de muros de arrimo. “  

 *O afastamento frontal por ser lote de esquina  diviso com dois logradouros públicos requer o afas-
tamento dos dois logradouros em no mínimo  dois metros para o zoneamento do projeto que se en-
contra na ZAP. (primeiro projeto colou a divisa e agora indicou 1m).

“Art. 137. Os afastamentos frontais mínimos das edificações são os seguintes:
 I - 0 (zero): nos terrenos localizados na ADE Central; 
II - 3m (três metros): nos terrenos localizados nos Eixos de Verticalização; 
III - 2m (dois metros): para todas as zonas e situações não enquadradas nos incisos I e II deste 
artigo.
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FOTOS DO LOCAL EM 27  04 22 (FOI PEDIDO APROVAÇÃO E ALVARÁ MAS A OBRA JÁ SE ENCONTRA EM ANDA-
MENTO COM DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO APRESENTADO E AGORA MODIFICADO.
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MUNICÍPIO DE CURVELO
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PARECER DA ANÁLISE:

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

Não atende o estabelecido no artigo 137 da lei 149 de 23 dez 2020 que estipula afastamento de 2metros.-
Conforme observa-se na planta de situação,que nem desenhou os lotes lindeiros , nem as construções exis-
tentes em desconformidade com o artigo 29 do código de obras citado abaixo.
  “a) planta do terreno, com exata indicação das divisas confinantes do lote, ou parte de lote, da orienta-
ção magnética, da sua posição em relação aos logradouros públicos e à esquina mais próxima; das cons-
truções já existentes, no mesmo e nos lotes adjacentes; (redação dada pela LC nº 164, de 2021). “
Observa-se que o projeto apresentado, foi somente retocado e reinserido no processo inclusive sem escala,
com layers de texto em tamanhos diversos num mesmo desenho demonstrando que não houve conferência
do projeto antes de inserir o mesmo nos autos do processo.
Cito artigos do código de o

“Art. 9º código de obras, São deveres dos responsáveis técnicos, nos limites das respectivas competên-
cias: I - prestar, de forma correta e inequívoca, informações ao Executivo e elaborar os projetos de acor-
do com a legislação vigente; “

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
Eng. Civil – CREA/MG 183046/D

ILMO SR. JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHODD. 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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