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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O  projeto  apresentado, trata-se de uma situação nova   sem similares conforme consulta no setor   
de aprovação,  trata-se de um caso onde deu-se entrada  em um projeto de aprovação inicial como 
Unifamiliar, o analista á época, deu fé pública a essa declaração e aprovou o projeto  para a destina-
ção de Unifamiliar, conforme histórico do BCI pág. 19 do processo, em 05/09/2022 .O alvará de 
construção, foi expedido e não consta  que foi feita a baixa da construção com expedição do Habite-
se para essa edificação Unifamiliar.

O protocolo 49763/2022 deu entrada 31/10/2022, um mês depois da aprovação do projeto Unifa-
miliara, pedindo aprovação inicial como Multifamiliar numa segunda unidade habitacional no terre-
no onde se aprovou um projeto Unifamiliar conforme protocolo Pai:27.897/2022.

LEGISLAÇÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

Conforme o artigo 130 da Lei Complementar 152 parágrafo 5º item II: “ 

· II - eventuais modificações de projeto não poderão resultar em parâmetros urbanísticos me-
nos restritivos que aqueles constantes do projeto”

Artigo 120: “A penalidade de cassação do alvará será aplicada:

· I - após a aplicação do embargo ou da interdição, na hipótese de não terem sido efetivadas 
as provi dências para regularização da obra nos
· prazos estabelecidos;
· II - em caso de desvirtuamento, por parte do interessado, da licença concedida;  
· III - em caso de descaraterização de bem tombado ou inventariado.
· Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se desvirtuamen-
to da licença concedida:
· IV - a mudança de uso em relação ao projeto aprovado;  
· V - I - a perda de elementos arquitetônicos do edifício que sejam objeto de sua caracterização
como bem cultural.
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PARECER DA NOTA TÉCNICA:

Nos termos do  artigo 120 da LC 152 , para a mudança de destinação de Unifamiliar para Multifami-
liar, feita cerca de um mês após o projeto Unifamiliar ser aprovado, cabe cassação do  Alvará  de 
construção expedido, vez que  se comprova  conforme o item II, o desvirtuamento por parte do inte-
ressado da licença concedida e conforme item IV,   comprova-se a mudança de uso em relação ao 
projeto aprovado. Conforme o artigo 130 da LC 152 parágrafo 5º, eventuais modificações de projeto
não poderão resultar em parâmetros urbanísticos menos restritivos que aqueles constantes do pro-
jeto”. A aprovação de Multifamiliar num local aprovado como Unifamiliar resulta em parámetros 
menos restritivos, vez que o interessado almeja a aprovação num mesmo local de unifamiliar e mul-
tifamiliar mesclando os institutos o que a legislação não permite conforme fundamentação apresen-
tada.

Diante do exposto, solicito ao interessado que apresente a planta completa com todos os detalhes 
exigidos na LC 152 para as duas edificações que serão totalmente analisadas pelo critério de Multi-
familiar, devendo ambas atenderem ás exigências da nova destinação pleiteada. O analista é aplica-
dor da legislação e em caso de recursos os mesmos deverão ser encaminhados á procuradoria para 
emissão de parecer a ser inserido aos autos.

Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que justificado, sofrer altera-
ção / 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.

Luiz Fernando de Sales Krepel – Analista de Engenharia
Eng. Civil – CREA/MG 183046/D

ILMO SR.

VALÉRIO DINIZ MOURTHE

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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