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Curvelo, 13 de dezembro de 2021. 
 
 
PROCESSOS N°   41.800/2021 
 
INTERESSADO : URBAVILLE URBANISMO S.A. 
 
REF. : SOLICITA DIRETRIZES PARA OCUPAÇÃO URBANA 
 
 
   Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
 
   Este processo está composto, até a presente data, dos seguintes 
documentos, a saber: 
 

Requerimento padrão Pág.  01 

Anexo I – art. 112 do Decreto 4.467/2021 Pág. 02 

Cartão CNPJ Pág. 03 

Documento de identidade Pág. 04 

Documentos JUCEMG Pág. 05 a 14 

Procuração Pág. 15 

Matrícula 36.108 Pág. 16 a 18 

Matrícula 35.334 Pág. 19 e 20 

Taxa de requerimento Pág. 21 

Mapa do perímetro urbano com indicação de gleba Pág. 22 

Imagem de satélite Pág. 23 

Despacho da Gerência Ambiental Pág. 24 

Planta com curvas de nível de terreno DIFERENTE do que 
está sendo analisado 

Pág. 25 

Planta de isodeclividade do terreno em análise Pág. 26 

Desenho de terreno DIFERENTE do que está sendo 
analisado 

Pág. 27 

Memorial descritivo do loteamento Pág. 28 e 29 
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Parecer técnico da SMOSU – 1ª manifestação Pág. 31 

Recibo de entrega de documentos Pág. 32 

Requerimento padrão – protocolo 49392/2021 Pág. 33 

CD com arquivos digitais Pág. 34 

 
 
 
01 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 
   Vide Anexo I – Sobreposições para melhor entendimento e 
análise, realizado através do SIG Imobiliário. 
 
   S.M.J., entende-se que o terreno está situado INTEGRALMENTE 
numa ZMDEH – ZONA MISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO. Parte 
do terreno, numa região compreendida entre sua testada frontal e a Rua Vargem Alta, 
está submetida , também, aos parâmetros da ADE BR-!35. 
 
   Vide Anexo II – Parâmetros Urbanísticos aplicáveis tanto para a 
ZMHEH quanto para a ADE BR-135. 
 
   Às pág. 02 o Interessado informa que deseja implantar 
CONDOMÍNIO DE USO MISTO. Neste sentido, e salvo melhor juízo, faz-se necessária a 
leitura dos art. 53, 87,088 e 90 da LC 149 – Lei de Uso e Ocupação do Solo: 
 

Art. 53. O parcelamento do solo para fins urbanos poderá ser feito mediante as 

modalidades de loteamento ou de desmembramento. 

§ 6º O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de 

unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes, conforme disciplinado 

na Seção III deste Capítulo. 
 

Art. 87. Os empreendimentos de parcelamento do solo para fins urbanos podem ser 

destinados à implantação de condomínio de lotes ou condomínio em edificações, 

observados os parâmetros urbanísticos e as condições previstas nesta Seção. 

 

Art. 88. Condomínio de lotes é a modalidade de propriedade condominial, instituída 

pelo art. 1358-A da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), em 

que os lotes produzidos mediante aprovação de projeto de loteamento ou 

desmembramento de gleba de acordo com as disposições da Lei Federal nº 6.766, de 

1979, e desta Lei, podem ser reunidos em condomínio. 

§ 1o Os lotes produzidos em aplicação do disposto neste artigo terão, nos termos do § 

7odo art. 2º da Lei Federal nº 6.766, de 1979, a forma de unidade imobiliária 

integrante de condomínio de lotes e não de imóvel autônomo.  

§ 2o O condomínio de lotes deve ser constituído na porção de terreno privada 

resultante do loteamento ou do desmembramento, sendo que, nos termos do art. 1358A 

do Código Civil, poderá haver partes designadas de lotes que são propriedades 

exclusivas e partes que são propriedades comuns dos condôminos, tais como vias de 
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circulação interna, jardins e áreas de lazer. 

 

Art. 90. O terreno onde será implantado o condomínio de lotes ou o condomínio 

em edificações não pode: 

I - ter área inferior a 10.000m² (dez mil metros quadrados) e superior a 

40.000m2 (quarenta mil metros quadrados); 

II - gerar extensão maior do que 200m (duzentos metros) em qualquer dos lados 

do seu perímetro; 

III - obstaculizar a continuidade do sistema viário público existente, a 

implantação da estrutura viária projetada conforme diretrizes previstas no 

Plano Diretor, o escoamento de águas pluviais, a continuidade de redes de 

esgotamento sanitário e de energia elétrica. 

§ 1° Áreas superiores a 40.000m² (quarenta mil metros quadrados) ou que 

gerem extensão maior do que 200m (duzentos metros) em qualquer dos lados do 

seu perímetro que apresentarem características de confinamento por obstáculos 

físicos podem ser objeto dos empreendimentos previstos neste artigo, desde que 

haja parecer prévio e favorável emitido conjuntamente pelos órgãos municipais 

competentes pelo licenciamento urbanístico e pela mobilidade urbana, que 

deverá ser aprovado pelo COMDESP. 

§ 2° No parcelamento para condomínio pode ser concentrado em parte do 

terreno todo o seu potencial construtivo. 

 
   Assim, preliminarmente, e salvo melhor juízo, deve-se, 
primeiramente, promover o loteamento da gleba, gerando lotes, ruas, área 
institucional, verde, etc (art. 53 e 87). Num segundo momento, o empreendedor, 
desejando, pode fazer o condomínio de lotes, reunindo alguns dos lotes gerados pelo 
loteamento, que parece ser o primeiro passo (art. 88 e 90). 
 
 
 
02 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
   Depreende-se da leitura da LC135 – Novo Plano Diretor que o 
processo de aprovação de um loteamento é composto de 03 fases, sendo a primeira 
constituída pelo pedido de diretrizes básicas. A segunda fase é constituída da 
apresentação do anteprojeto e a última fase constituída pela apresentação do projeto 
executivo e complementares. A manifestação favorável da municipalidade em cada fase 
é pré-requisito para dar início à fase subsequente. 
 
   Todos os projetos e peças técnicas (fases 2 e 3) devem seguir o 
Caderno de Encargos da Sudecap no que couber. Todos os projetos devem estar 
georreferenciados no sistema SIRGAS 2000. 
 
   Para apresentação do anteprojeto (fase 2) e projeto (fase 3), o 
Interessado deve observar a seguinte legislação, pelo menos: 
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Âmbito Federal 

1) Constituição Federal; 

2) Lei Federal n° 6.766/1979, que dispõe sobre parcelamento de solo urbano; 

3) Lei Federal nº 9.985/2000 – Unidades de Conservação 

4) Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades 

5) Lei Federal nº 11.445/2007 – Lei do Saneamento Básico 

6) Norma ABNT 9050 - Acessibilidade 

7) Normas gerais do DNIT / ANAC / RFFSA / ANATEL, etc 

Âmbito Estadual 

8) Decreto Estadual 48.253/2021; 

9) Decreto Estadual nº 47.749/2019; 

10) Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013; 

11) DN COPAM 217/2017; 

12) IT-29 – CBMMG – Hidrante Público 

13) Normas gerais do D.E.E.R. / CEMIG / COPASA, etc. 

14) Caderno de Encargos da SUDECAP 

Âmbito Municipal 

15) Lei Orgânica do Município de Curvelo; 

16) Lei Municipal 3219/2017 – PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico 

17) Lei Municipal 2.136/2001, que dispõe sobre a Política de Meio Ambiente 

18) 

Lei Complementar 135/2019 – Novo Plano Diretor, inclusive com seus anexos, 
especialmente: 
Anexo-II-Mapa-de-classificação-viária-da-Sede-Municipal 
Anexo-III-Mapa-de-Intervenções-Viárias-da-Sede-Municipal 
Anexo-VIII-Mapa-do-Zoneamento-sede-municipal 
Anexo-XIII-Parâmetros-Urbanístico-de-Uso-e-Ocupação-do-Solo-nas-Zonas-
Urbanas 
Anexo-XV-Mapa-da-Zona-Urbana-da-Sede-Municipal 
Anexo-XXIV-Memorial-Descritivo-do-Perímetro-Urbano-da-Sede-Municipal 
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19) 
Lei Complementar n° 70/2010, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha 
Vida 

20) Lei Complementar nº 149/2020, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano; 

21) Decreto nº 4467/2021, que regulamenta a LC 149; 

22) PBZPA SNQV/2020 - Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo de Curvelo. 

 
 
   Após parecer favorável do anteprojeto (fase 2), o Interessado 
deve instruir o pedido de análise de projeto (fase 3) com, no mínimo, o rol de 
documentos técnicos abaixo listados, fora outros estabelecidos no Decreto 4.467/2020, 
que recomenda-se a leitura: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

1) Anuência da ANAC (exigível quanto próximo ao aeródromo ou na linha de pouso) 

2) 
Anuência do DNIT / DEER (exigível quanto estiver limítrofe a estradas federais / 
estaduais) 

3) Anuência da RFFSA (exigível quando estiver limítrofe a ferrovias) 

4) 
Anuência da CEMIG (exigível na existência de linhas de transmissão ou 
assemelhados) 

5) Projeto de eletrificação ou VTA emitido pela CEMIG 

6) 
Anuência da COPASA (exigível na existência de adutoras, interceptores ou 
assemelhados) 

7) Projeto de abastecimento de água ou DTB emitido pela COPASA 

8) 
Anuência de concessionárias diversas (exigível na existência de gasodutos, cabos 
de telefonia, minerodutos ou assemelhados) 

9) 
Manifestação favorável da PMC quanto à localização das áreas verde e 
institucional 

10) Projeto de parcelamento do solo 

11) Projeto com indicação de isodeclividades 

12) Projeto de drenagem 

13) Projeto de esgotamento sanitário ou DTB emitido pela COPASA 

14) Projeto de rede de hidrantes públicos conforme IT-29 do CBMMG 

15) Projeto de terraplenagem 

16) Projeto de pavimentação 
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17) Projeto de sinalização toponímica 

18) Projeto de sinalização viária 

19) Projeto de arborização 

20) Projeto com indicação de lotes oferecidos em caução 

21) Cronograma físico-financeiro, com base na planilha de preços SETOP e/ou SINAPI 

22) Planilha orçamentária padrão PMC – VIDE MODELO 

23) PCA – Plano de Controle Ambiental 

24) PAC – Plano Ambiental de Construção 

25) Regularização ambiental / SEMAD / Dispensa / etc 

26) DAIA / IEF (quando houver supressão) 

27) CD com arquivos digitais 

 
 
 
03 – Quanto ao tipo de uso do terreno: 
   Vide recortes do Plano Diretor aplicáveis ao caso em tela. 
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04 – ENCERRAMENTO: 
   Salvo melhor entendimento, o terreno em análise NÃO PODE SER 
PARCELADO PARA FINS RESIDENCIAIS, à exceção de conjuntos habitacionais. 
 
   O terreno deve ter seu uso e destinação, ainda que parcelamento, 
voltado para o uso INDUSTRIAL OU MISTO (COMERCIAL/INDUSTRIAL). 
 
   Por estar às margens da BR 135 e sobre ele estar determinada a 
ADE BR 135, o terreno deve ser ocupado por atividades do tipo hotel, posto de gasolina, 
campus universitário, centro de distribuição de mercadorias, estação de transbordo 
multimodal, etc. 
 
   Assim, salvo melhor juízo, entende-se que o parcelamento do 
solo, desde que respeitadas as restrições impostas à ADE BR 135, é ADMISSÍVEL. É 
necessário primeiramente promover o loteamento para em seguida fazer o condomínio 
de lotes. 
 
   A legislação é confusa quanto condomíno e quanto à utilização 
das ZMDHE’s e ADE’s e, no caso em tela, entende-se prudente manifestação da 
Procuradoria Geral sobre o entendimento aqui exarado. 
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   Notifique-se o Interessado para, caso deseje, protocolar o 
respectivo processo de análise de ante-projeto. 
 
   Ao seu dispor para maiores esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 
 
 
   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 URBANOS 
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Vide Anexo I – Sobreposições para melhor entendimento e análise, realizado através do SIG Imobiliário. 
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Vide Anexo II – Parâmetros Urbanísticos aplicáveis tanto para a ZMHEH quanto para a ADE BR-135. 
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ANEXO I – Sobreposições através do SIG Imobiliário 
 

 
 


