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Curvelo, 15 de março de 2019. 
 
 
 
PROCESSOS N°   47.521/2018 

 
INTERESSADO :  VILLAGE DOS CRISTAIS EMPREENDIMENTOS 

 
REF. : ANÁLISE DE PROJETO DE PARCELAMENTO DE SOLO 

– LOTEAMENTO VILLAGE DOS CRISTAIS PARK 
RESIDENCE – 1ª MANIFESTAÇÃO 

 
 
 
   Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
 
   Este processo está composto, até a presente data, dos seguintes 
documentos, a saber: 
 

PASTA 01 (VOLUME 01) 

Requerimento padrão relativo ao protocolo nº 47521/2018 Fls. 01 

Requerimento padrão relativo a protocolo nº 45204/2018 
Fls. sem 

numeração 

Correspondência com exposição de motivos Fls. 02 

Carteira de identidade Fls. 03 

Comprovante de pagamento de taxa de análise de projeto Fls. 04 

Cópia da matrícula nº 40.592 
Fls. 05 a 06, 
frente/verso 

ART nº 4.823.314 devidamente quitada Fls. 07 

Cartão CNPJ Fls. 08 

Contrato social e documentos correlatos emitidos pela 
JUCEMG 

Fls. 09 a 22 

Memorial descritivo de lotes e vias 
Fls. 23 a 86 
Frente/verso 

Projeto de parcelamento do solo Fls. 87 e 88 
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PASTA 01 (VOLUME 01) - CONTINUAÇÃO 

ART nº 4.823.314 devidamente quitada Fls. 89 

Cronograma físico-financeiro Fls. 90 

Projeto geométrico e de pavimentação – memorial descritivo 
inclusive com orçamento detalhado dos custos destes 
serviços 

Fls. 91 a 115 

Projetos com curvas de nível, seções longitudinais e 
transversais, seção tipo das vias públicas, etc 

Fls. 116 a 121 

Projeto de drenagem pluvial – memorial descritivo e planilhas 
de cálculo de dimensionamento, inclusive com orçamento 
detalhado dos custos destes serviços 

Fls. 122 a 155 

Projeto de drenagem pluvial com perfis, e detalhes diversos. Fls. 156 a 159 

Projeto de arborização, inclusive ART nº 4.840.692 Fls. 160 a 181 

Notificação emitida pelo Departamento de Cadastro, datada 
de 04/12/2018 

Fls. 182 

Notificação emitida pelo Departamento de Cadastro, datada 
de 05/12/2018 

Fls. 184 

Notificação emitida pelo Departamento de Cadastro, datada 
de 05/12/2018 

Fls. 186 

Despacho do Setor de Cadastro solicitando análise do projeto 
de loteamento e informando o lançamento do terreno em área  
urbana 

Fls. 187 

BCI do terreno a lotear 
Fls. 188 

Frente/verso 

Requerimento padrão relativo ao protocolo nº 7192/2019 Fls 190 

Declaração do empreendedor Fls. 191 

Planta com indicação de lotes oferecidos para caução Fls. 192 

2ª via de planta com indicação de lotes oferecidos para 
caução 

Contra-capa 
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PASTA 02 (VOLUME 02) 

Requerimento padrão relativo ao protocolo nº 8012/2019 Fls. 193 

Novo Memorial descritivo de lotes e vias que substitui e 
cancela o memorial de fls. 23 a 86 

Fls. 194 a 321 
Frente/verso 

Novo projeto de parcelamento de solo que substitui e 
cancela o de fls. 87 e 88 

Fls. 322 

Indicação de lotes oferecidos em caução Fls. 323 

Proc_10515/2019 – requerimento padrão Fls. 327 

Proc_10515/2019 – correspondência CEMIG n.3114494026, 
de 16/08/2018, informando da viabilidade de fornecimento de 
energia para o empreendimento pretendido 

Fls. 328 

Proc_10515/2019 – diretrizes técnicas básicas para projetos 
e abastecimento de água e esgoto, com declaração de 
viabilidade técnica, emitido pela COPASA, datado de 
08/10/2018. 

Fls. 329 a 331 

Proc_11774/2019 – requerimento padrão Fls. 332 

Proc_11774/2019 – Cópia da matricula 45744 
Fls. 333 

frente/verso 

Proc_15226/2019 – requerimento padrão Fls. 334 

Proc_15226/2019 – memorial descritivo dos lotes, ruas, áreas 
institucionais, verdes, praças, etc, que substitui e cancela o 
memorial de fls. 194 a 321 

Fls. 335 a 399 

Proc_15226/2019 – projeto urbanístico, versão final, que 
substitui e cancela o de fls. 322 

Fls. 400 

Proc_15226/2019 – projeto geométrico e de terraplenagem 
de vias 

Ffls. 401 a 
406 

Proc_15226/2019 – projeto de drenagem pluvial Fls. 407 a 409 

Juntada de documentos Fls. 410 

Planta com indicação de lotes oferecidos em caução, inserida 
por este analista, após identificar sua necessidade 

Fls. 412 

CD com arquivos digitais de todos os projetos Contra-capa 
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01 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

   O anteprojeto de parcelamento do solo já foi exaustivamente 
analisado nos autos dos processos 45.204/2018 e 35.398/2018. Também 
relacionados ao presente procedimento existem outros já arquivados, mas que podem 
ser consultados por qualquer interessado que assim desejar, notadamente os de 
números 8.093/2014, 12.501/2015, 7.381/2016, 29.686/2016, 38.741/2016, 
25.302/2017, 33.224/2017. 
 
 
 
02 – PROCEDIMENTOS ADOTADOS: 

   Foi adotado o mesmo procedimento e roteiro de análise já 
aplicado em outros pedidos de análise de parcelamento do solo, sendo detalhado a 
seguir. 
 
   Não foi emitida manifestação quanto à LC nº 70 que dispõe 
quanto ao Programa Minha Casa Minha Vida pois o interessado não mencionou 
intenção em construir conjunto habitacional de baixa renda. 
 

   Não foi emitida manifestação quanto LC nº 71 que instituiu o 
Plano Diretor Rural, pois o terreno em questão já está lançado na zona urbana. 
 
   O empreendedor apresentou, às fls. 191, declaração onde informa 
que não existem, no interior da gleba a parcelar, de redes de transmissão de energia, 
adutoras de água, esgoto, gasodutos ou similares e, por isto, não foi emitida 
manifestação quanto a normas da CEMIG ou empresas similares.  
 
   Como o terreno está situado distante do aeródromo da cidade, 
não estando na linha de pouso ou decolagem nem nas áreas de aproximação de 
aeronaves, entende-se desnecessária manifestação da ANAC ou órgão 
competente. 
 
   Como o terreno já está lançado como terreno urbano, é 
desnecessário considerar a Lei 3252/2018 e, mesmo a considerando, o terreno 
está situado dentro do perímetro urbano. 
 
   Para a presente análise foi realizada sobreposição exata de 
imagem aérea com o levantamento georreferenciado e uma sobreposição aproximada 
de imagem aérea com o mapa de macrozoneamento, que não é georreferenciado. 
 
   Importante salientar que o interessado apresentou novo memorial 
descritivo de lotes e vias e novo projeto de parcelamento de solo devido às novas 
exigências do Cartório de Registro de Imóveis, cancelando os documentos às fls. 23 a 
88. Entretanto, não houve qualquer alteração no traçado das vias e demais elementos 
geométricos, continuando válida toda a análise do ante-projeto. A alteração exigida 
pelo CRI é relativa a abrir uma matrícula para as vias e áreas verde e institucional. 
 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO 

Estado de Minas Gerais 
 

5 

 

 

03 – Parecer Técnico: 
   Para emissão do parecer foi considerada a seguinte legislação: 
 

1) Lei Complementar n° 57, que instituiu o Plano Diretor Urbano; 

2) Lei Municipal n° 778, que dispõe sobre normas de urbanismo; 

3) Lei Federal n° 6.766, que dispõe sobre parcelamento de solo urbano; 

 
 
 
03.1 – Análise com base na Lei Complementar n° 57, que instituiu o Plano 
Diretor Urbano: 
   Vide Anexo I, ao final deste parecer, onde se constata a 
localização do imóvel em área cinza, sem definição de uso. Como nenhuma objeção 
foi colocada pela administração municipal em outros processos de parcelamento, já 
aprovados, situados em áreas cinzas,  S.M.J., entende-se que também não há óbice 
neste presente processo. 
 
   A análise em relação ao Plano Diretor se baseou em aspectos 
como garantia de uma cidade sustentável, proteção geral ao meio-ambiente, etc. 
 
   Neste sentido, entende-se que os princípios gerais colocados no 
Plano Diretor foram respeitados sendo portanto ADMISSÍVEL o pretendido 
parcelamento de solo. 
 
03.2 – Análise com base na Lei Municipal n° 778, que dispõe sobre normas de 
urbanismo: 
   Vide quadro resumo a seguir onde cada um dos artigos aplicáveis 
é analisado separadamente, com apresentação de comentário e indicação de seu 
atendimento. 
 
   Recomenda-se ao Requerente a leitura e conhecimento integral 
da citada lei. 
 
   Conforme se verá à frente,  entende-se que os parâmetros 
estabelecidos no Código de Obras e Urbanismo foram respeitados sendo portanto 
ADMISSÍVEL o pretendido parcelamento de solo. 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 31 - As normas técnicas ordenadoras, disciplinadoras e as 
relações jurídicas decorrentes tem os seguintes 
objetivos: 

a) Entende-se que a posição relativa da área 
verde e da área institucional atendem aos 
parâmetros urbanísticos estipulados no art. 31. 
 
b) A topografia das áreas institucional e verde, 
permitem seu uso para atividades fins nestes 
espaços. 
 
f) O arruamento está articulado com o sistema 
viário já existente e permite o crescimento 
racional da cidade.  

 

 I - .......... 
 

 

 II - assegurarem o crescimento racional, 
proporcional, harmônico e estético da cidade e 
dos distritos; 
 

Atendido 

 III - disciplinarem o sistema viário municipal, 
permitindo a melhor circulação da cidade; 
 

Atendido 

 IV - proporcionarem o disciplinamento dos 
arruamentos e loteamentos e a localização 
adequada dos equipamentos básicos 
comunitários; 
 

Atendido 

 V - garantirem a preservação e criação de áreas 
verdes de recreação e lazer necessárias ao 
bem estar da população; 
 

Atendido 

 VI - ...... 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 36 - A responsabilidade dos projetos, cálculos e memórias caberá 
exclusivamente aos profissionais que os tiverem assinado; a execução de 
uma obra será da inteira responsabilidade do profissional que houver 
encaminhado o início de obras e assinado o projeto como responsável por 
essa parte; a Prefeitura não assumirá, em conseqüência da aprovação dos 
projetos, cálculos, memórias, bem como da fiscalização das obras, 
responsabilidade técnica por qualquer dessas partes, pela inobservância 
dos dispositivos do presente Código. 

Este artigo deverá ser observado 
pelo Requerente em todos os atos 
de tramitação deste processo. 

 

Art. 70 - Os loteamentos serão regulados pelas Normas de Urbanismo constantes 
deste Código. 

 
 

 § 1º - As permissões para as edificações nos respectivos lotes serão 
concedidas, desde que estes satisfaçam às seguintes 
condições: 

 
 

 1 - ...   

 2 - ...   

 3 - Tenham testada mínima de doze metros (12,00 m), e quando 
de esquina, quinze metros (15,00 m). 

Os lotes atendem às dimensões 
mínimas 

Atendido 

 4 - tenham área mínima de trezentos e sessenta metros 
quadrados (360,00 m2). 

 § 2º - Em lotes que tenham sido regularmente aprovados antes da 
vigência deste Código, são dispensadas as condições previstas 
no § 1º deste artigo. 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 340 - As Normas de Urbanismo impõem restrições ao uso do solo, das 
edificações existentes e das construções, com as seguintes 
finalidades: 

Normas gerais a serem observadas. 

Atendido 

 a - Melhorarem o padrão de higiene, segurança e conforto das 
habitações; 
 

 b - Controlarem a densidade da edificação e da população, de 
maneira a permitir o planejamento dos melhoramentos 
públicos a cargo da municipalidade, necessários à vida e 
ao progresso do município; 
 

 c - Tornarem possível a criação de locais próprios para cada 
atividade, evitando o conflito entre os seus setores 
econômico e social; 
 

 d - Possibilitarem o planejamento racional de tráfego, por vias 
públicas adequadas, com segurança para o público; 
 

 e - Garantirem o valor da propriedade imobiliária, evitando a 
vizinhança de atividades e usos de propriedade 
incompatíveis entre si, de maneira a atrair novos 
investimentos para o Município. 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 341 - Em nenhuma hipótese poderão ser loteadas as áreas: 
 

a) Foi apresentada planta 
com curvas de nível que 
permitiram analisar a 
inclinação do terreno. 
 
b) o terreno na fração a ser 
loteada não é lindeiro a curso 
d’água 

 
c) numa inspeção visual não 
foram identificadas jazidas e 
nem foi possível presumir a 
existência destas. 
 
d) nenhum lote foi cortado 
por curso d’água. 
 
e) não há ferrovias próximo 
ao terreno 

 

 a - que sejam cobertas  por matas; 
Atendido 

 b - que tenham sessenta e seis por cento (66%) ou mais, de inclinação; 
Atendido 

 c - que constituam faixas marginais dos cursos d’água, numa largura de 
vinte e cinco metros (25,00 m) para cada lado de seus talvegues 
atuais; 

Atendido 

 b - Cujos terrenos contenham jazidas, verificadas ou presumíveis, de 
minérios, assim com pedreiras, depósitos de minerais ou líquidos de 
valor industrial. 

Não se aplica 

 § 1º - Nenhum curso d’água (rios, arroios, sangas, etc.) compreendido em 
loteamento poderá cortar lotes ou servir de divisa entre os mesmos. 

Atendido 

 § 2º - Respeitada a exigência do item “c” deste artigo, deverão os cursos 
d’água ser acompanhados de vias marginais, de maneira a 
permitirem o trânsito de veículo e pedestres. 

Atendido 

 § 3º - Nos terrenos arruados ao longo de estradas de ferro, além da faixa 
de propriedade das mesmas, deverá ser reservada um faixa 
longitudinal, para via de acesso aos mesmos, a qual será entregue 
ao domínio do Município, com largura mínima de doze metros (12,00 
m) contados da testada dos lotes à linha de crista dos taludes ou pés 
dos aterros. 

Atendido 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO 

Estado de Minas Gerais 
 

10 

 

 

Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 341 Continuação   

 § 4º - Nenhum loteamento poderá ser iniciado e executado por 
quem quer que seja, sem prévia aprovação de seu projeto, 
pela Prefeitura, e sem prévia licença e posterior fiscalização 
da mesma. 

a) à época de implantação do 
loteamento os lotes deverão ser 
demarcados usando marcos de 
concreto em seus vértices, de forma 
a permitir a sua localização e 
formato. 
 
b) o levantamento topográfico 
apresentado é georreferenciado. E 
apresenta curvas de nível. 
 
c) o arruamento projetado concorda 
em alinhamento e nivelamento com 
as vias existentes no entorno do 
terreno 

Atendido 

 § 5º - As plantas de loteamentos submetidas à aprovação da 
Prefeitura deverão conter as indicações dos marcos 
topográficos que delimitam os lotes, citando as 
características dos mesmos e sua amarração a elementos 
característicos do local. 
Estes marcos deverão ser de concreto, colocados sobre 
outros devidamente enterrados e facilmente caracterizáveis. 

Atendido 

 § 6º - Todo loteamento deverá ter amarração topográfica a uma RN 
(Referência de Nível) previamente indicada pela Prefeitura, 
com a finalidade de possibilitar tanto a concordância futura 
com o sistema viário local como o seu entrosamento com os 
loteamentos vizinhos. 

Atendido 

Art. 342 
- 

Os terrenos alagadiços, pantanosos e insalubres só poderão ser 
arruados após tecnicamente corrigidos. 
 

 

Não se aplica 

Art. 343  ...   
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 344  Para as diferentes áreas de expansão urbana, serão exigidos 
os seguintes dimensionamentos : 

  

 a - Áreas Verdes dez por cento (10%) das 
áreas totais, no mínimo; 

a) estas proporções foram atendidas. Vide 
quadro resumo na planta do anteprojeto. 

Atendido 

  as Para Edifícios 
Públicos 

cinco por cento (5%) das 
áreas totais, no mínimo; 

 c - Áreas de Uso Coletivo quinze por cento (15%) das 
áreas totais, no mínimo; 

 d - Áreas de Propriedades 
Privadas 

as áreas restantes, deduzidas 
as previstas nos itens a, b, c 
deste código; 

 e - Área Mínima de Cada 
Lote 

trezentos e sessenta metros 
quadrados (360,00 m2), 
observadas as prescrições do 
Art. 70 deste Código; 

Os lotes tem área mínima igual ou superior 
a 360,00 m².  

Atendido 

 f - Largura Mínima de Cada 
Quarteirão 

de cada quarteirão - sessenta 
metros (60,00 m); 

As características topográficas locais bem 
como o arruamento do entorno impõem 
restrições admissíveis para atendimento 
deste item 

Atendido 

 g - Comprimento Mínimo de 
Cada Quarteirão 

duzentos metros (200,00 m); 
 

Atendido 

 h - Avenidas de Longo 
Percurso 

vinte metros (20,00 m) de 
largura, no mínimo; 

Atendido 

 i - Ramais de Acesso a 
Rodovias  

trinta metros (30,00 m) de 
largura, no mínimo; 

Acesso se dá pela Rua Rio Espera 
Não se aplica 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 344 - continuação 

 j - Avenidas Locais quinze metros (15,00 m) de largura, 
no mínimo; 

O projeto previu a implantação de 
uma avenida central (AVENIDA 
01), de duas pistas, que 
funcionará como canalizador do 
trânsito e uma espinha dorsal. 
Suas intercessões serão em 
rotatória, o que permitirá o fluxo 
contínuo e seguro de veículos. 
O canteiro central dará ambiência 
à região e segurança aos 
pedestres. O traçado proposto 
permite o escoamento natural e 
adequado para as águas de 
chuva e residuárias. 

Atendido 

 k - Ruas Secundárias doze metros (12,00 m) de largura, 
no mínimo; Atendido 

 l - Ruas em “Cul de Sac” dez metros (10,00 m) de largura, 
comprimento máximo de cem metros 
(100,00 m) e raio mínimo de quinze 
metros  (15,00 m) da praça terminal; 

Atendido 

 m - Passagens Para Pedestres três metros (3,00 m) de largura, 
espaçados de cento e cinqüenta 
metros (150,00 m), quando as 
quadras forem de duzentos metros 
de comprimento (200,00 m); 

Atendido 

 n - Passeios dois metros (2,00 m) de largura, nas 
avenidas de longo percurso, e um 
metro e cinquenta centímetros (1,50 
m) de largura, nas avenidas e ruas 
locais; 

Atendido 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 344 - Continuação 

 o - Rampas Máximas  limite de tolerância de dez por 
cento (10%) para ruas e 
avenidas, condicionado o uso 
de maiores percentagens a 
exigências topográficas 
especiais; 

Com base na topografia local e na 
solução de arruamento apontada, 
as rampas previstas no 
arruamento são admissíveis. É 
imprescindível a implantação de 
sistema de drenagem pluvial 
visando eliminar efeito de erosão 
do pavimento. Foi apresentada 
planta com curvas de nível e 
projeto de drenagem 

Atendido 
Parcialmente 

 p - Tangentes de União dos 
Pontos de Curvas 
Reversas 

mínimo de trinta metros (30,00 
m) de comprimento; 
 

 

Não se aplica 

 q - Casos de Conjuntos 
Habitacionais 

poderá a Prefeitura expedir 
normas, de conformidade com 
os princípios que norteiam a 
fiscalização do Serviço Federal 
de Habitação e Urbanismo 
(SERFHAU). 

 

Não se aplica 

Art. 345 - .....   
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 346 - Os requerimentos de Loteamentos deverão dar entrada na Prefeitura, 
acompanhados dos respectivos anteprojetos e dos seguintes 
documentos, em duas vias : 

 
 

 a - Planta geral com locação das áreas reservadas ao uso 
público; 

 
Atendido 

 b - Planta topográfica, na escala de 1:100, com curvas de nível, 
de metro em metro, com os seguintes acidentes topográficos; Foi apresentado o projeto de 

arruamento e pavimentação com 
seção transversal e longitudinal 
das vias. 

Atendido 

 c - Perfis, transversais e longitudinais dos logradouros, com o 
cálculo das rampas; 

Atendido 

 d - Dimensionamento dos lotes e discriminação de suas 
respectivas áreas; 

Atendido 

 e - Solicitação, ao órgão competente, do parecer sobre o estudo 
representado, com as indicações necessárias à elaboração 
do projeto definitivo; 

 
Atendido 

 f - Título de propriedade ou equivalente;  Atendido 

 g - Planta de situação e orientação do loteamento.  Atendido 

 Parágrafo Único - ...... 
 

 
 

Art. 347 - ...   

Art. 348 - Aos interessados será devolvida uma das vias do estudo apresentado, 
com as indicações das alterações sugeridas pela Prefeitura, para a 
elaboração do projeto definitivo. 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 349 - Após a aprovação de qualquer anteprojeto, o interessado pelo mesmo 
deverá anexar ao estudo inicial, o projeto definitivo de loteamento, em 
três (3) vias devidamente assinadas, acompanhados dos documentos 
de ordem legal e ordem técnica normalmente exigidos pela Prefeitura 

  

 Parágrafo Único - ... 
 

  

Art. 350 - ...   

 § 1º - ...   

 § 2º - ...   

Art. 351 - Antes da aprovação do estudo e do projeto definitivo de qualquer 
loteamento, o proprietário assinará, na Prefeitura, termo de 
compromisso, no qual constarão, circunstanciadamente, todas as 
obrigações por ele assumidas, relativamente à urbanização da área. 

  

 § 1º - Os termos de compromisso serão assinados, após a 
aprovação dos seus respectivos projetos, 

  

  Conforme previsto no Art. 346, nos referentes a redes de 
abastecimento de água, de esgotos, de galerias para águas 
pluviais e nos padrões sobre a rede de distribuição de luz e 
força, estabelecidos pela CEMIG. 

  

 § 2º - Constará, ainda, dos termos de compromisso, que os 
proprietários se obrigam a realizar os projetos com eles 
apresentados, na seguintes ordem de execução: 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 351  Continuação 

 
  

 a - em loteamentos situados na zona urbana : 
serviços de terraplenagem, de colocação de meios-fios, bocas do lobo e 
respectivas grelhas, de pavimentação de ruas, praças e avenidas, de construção 
de redes de águas, esgotos e eletricidade. 

Foi apresentado o 
cronograma 
físico-financeiro 
inclusive com 
previsão de 
colocação de 
placas 
toponímicas para 
identificação dos 
logradouros, 
conforme art. 356 

Atendido 

 b - em loteamentos de zona suburbana : 
serviço de terraplenagem, de assentamento de meios-fios e de redes de água e 
de esgotos. 

Não se aplica 

 c - em loteamentos situados na zona rural : 
terraplenagem e assentamento de meios-fios. 

 

 § 3º - Os loteadores não poderão alienar os terrenos enquanto não derem cumprimento 
às exigências deste artigo, e, quando se tratar de promessas de venda. 
Deverá constar dos respectivos contratos a obrigação, por parte do vendedor, de 
concluir as obras de urbanização, antes da entrega ao comprador da 
correspondente escritura definitiva. 

 

 § 4º - A Prefeitura exercerá permanente fiscalização da execução das obrigações do 
presente artigo e demais prescrições legais a que estejam sujeitos os 
loteamentos e seus responsáveis. 

  

Art. 352- Aos interessados será restituída uma cópia do projeto definitivo, aprovado pela Prefeitura, 
satisfeitas as exigências dos Art. 349 e 350, anteriores, e seus parágrafos, ficando o 
original arquivado no Serviço de Cadastro e Aprovação de Plantas da Prefeitura. 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 353 - A Prefeitura não permitirá o uso dos lotes, sem que as obras e melhoramentos 
projetados estejam concluídos, recebidos pelo órgão competente e julgados de 
acordo com as cláusulas de cada termo de compromisso assinado. 

  

 Parágrafo Ünico - Nos grandes arruamentos, e uma vez que os projetos 
aprovados assim o provejam, poderá a prefeitura aceitar o 
loteamento de forma parcelada, por quarteirões, desde que 
os melhoramentos totais neles introduzidos estejam em 
condições de utilização. 

  

Art. 354 - A Prefeitura fiscalizará rigorosamente e de forma direta a execução de cada 
projeto, submetendo a testes a pavimentação e os outros melhoramentos, antes 
de os receber. 

  

Art. 355 - ...... É de responsabilidade 
do empreendedor a 
colocação de placas de 
identificação nas vias e 
espaços públicos. Esta 
obrigação foi  
explicitada no 
cronograma físico-
financeiro. 

Atendido 

Art. 356 - Correrão por conta exclusiva do loteador as despesas decorrentes das obras e 
serviços exigidos no Art. 351, bem como o emplacamento toponímico da via 
pública. 

Art. 357 - Os arruamentos, aprovados na vigência deste Código, deverão ser iniciados no 
prazo máximo de seis (6) meses decorridos, a contar da aprovação dos 
respectivos projetos de loteamento e concluídos dentro do período de cinco (5) 
anos. 

 Parágrafo Único - O órgão competente da Prefeitura fiscalizará a execução dos 
encargos previstos nos artigos precedentes, exigidos seu fiel 
cumprimento dentro dos prazos e estipulações fixados. 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 358 - .......   

 § 1º - ......   

 § 2º - ......   

 § 3º - ......   

Art. 359 - ......   

 § 1º - ......   

 § 2º - ........   

Art. 360 - Todos os lotes destinados à lavoura terão caminhos vicinais previamente 
estudados, de acesso às estradas gerais, com declividade máxima de dez por 
cento (10%) e curvas de raios mínimos de trinta metros (30,00 m). 
 

 

Não se aplica 

 Parágrafo Único - Os lotes destinados à lavoura, a que se refere o presente 
artigo, terão a área mínima conforme estabelecido pela Lei nº 
4504, de novembro de 1.964 e legislação posterior. 

 
Não se aplica 

Art. 361 - ......   

Art. 362 - ....   

Art. 363 - Os dispositivos relativos às Condições Gerais das Edificações e particularmente 
sobre a estética e higiene das habitações, propostas para execução do Plano 
Diretor, ou, na falta deste, por legislação especial, desde que adotados pela 
Prefeitura serão aplicados nos Loteamentos a que se refere o presente Capítulo. 
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Artigo Considerado Comentários 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 364 - Nos contratos de compra e venda de lotes, deverão figurar as 
restrições a que os mesmos estejam sujeitos por imposição do 
presente Capítulo. 

  

Art. 365 - As infrações ao disposto neste Capítulo darão ensejo à cassação do 
respectivo alvará, ao embargo administrativo da obra e à aplicação 
das multas estabelecidas no Art 358, e seu parágrafo, deste Código. 

  

Art. 366 - ...   
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03.3 – Análise com base na Lei Federal n° 6.766, que dispõe sobre parcelamento 
de solo urbano: 

   Vide quadro resumo a seguir onde alguns artigos aplicáveis são 
destacados, com apresentação de comentários. 
   Recomenda-se ao Requerente a leitura e conhecimento integral 
da citada lei. 
 

Artigo Considerado 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será 
regido por esta Lei. 

Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas 
ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta 
Lei às peculiaridades regionais e locais. 

Atendido 

COMENTÁRIO 
Chama-se a atenção para este artigo no que se refere ao 
tamanho dos lotes, que no Código de Obras prevê área 
mínima de 360,00 m², sendo que esta área prevalece sobre a 
área mínima prevista na lei federal.  

 

Art. 2º. .............. 

§ 1º - ........... 

§ 2º- .............. 

§ 3
o
  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

§ 4
o
 Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica 

cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano 
diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. (Incluído pela Lei nº 
9.785, de 1999) 

§ 5
o
  A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída 

pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 
pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. (Redação dada pela Lei nº 
11.445, de 2007). 

§ 6
o
 ....... 

I - ....... 

II - ...... 

III - ....... 

IV - ........ 

Atendido 

 

COMENTÁRIO 
VIDE Projetos complementares e cronograma físico-financeiro. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1999/Mv0153-99.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art55
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art55
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Artigo Considerado 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 3
o
 Somente será admitido o parcelamento do solo para fins 

urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização 
específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei 
municipal. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 
tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas; 

Il - ...... 

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta 
por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades 
competentes; 

IV - ......... 

V - .......... 

Atendido 

COMENTÁRIO 
O empreendimento atende integralmente a esta exigência. Foi 
apresentada planta com curvas de nível. 

 
 

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos 
seguintes requisitos: 

I - ........ 

II - os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o 
loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos 
habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos 
públicos competentes; 

III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de 
domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma 
faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores 
exigências da legislação específica; (Redação dada pela Lei nº 10.932, de 
2004) 

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias 
adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a 
topografia local. 

§ 1
o
 ........ 

§ 2º - ....... 

§ 3
o
 ........ 

Atendido 

COMENTÁRIO 
Como previsto no art. 1 da lei federal, a exigência, pela lei municipal, de 
lotes com área de 360,00 m² prevalece sobre a área de 125,00 m². 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.932.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.932.htm#art2
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Artigo Considerado 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o 
interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal 
quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos 
lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para 
equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, 
requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos: 

I - ........ 

II - .......... 

III - .......... 

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, 
a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos 
urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as 
respectivas distâncias da área a ser loteada; 

V - ....... 

VI - ...... 

Atendido 

COMENTÁRIO 
Observe que este artigo da legislação federal dá sustentação ao 
comentário do art. 31 da legislação municipal. 

 
 

Artigo Considerado 
Atendido / 

Não Atendido 

Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal 
quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o 
requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento 
estadual e municipal: 

I - ....... 

II - o traçado básico do sistema viário principal; 

III - a localização aproximada dos terrenos destinados a 
equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso 
público; 

IV - ...... 

V - ......... 

Parágrafo único. ......... 

Atendido 

COMENTÁRIO 
A localização das áreas institucional e verde estão bem 
definidas. 
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04 – Solicitações diversas e Comentários: 

   Foi apresentado projeto detalhado de pavimentação, com 
indicação do tipo de asfalto a ser empregado (TSD, CBUQ< etc) bem como desenho 
em escala maior da seção transversal típica. 
 
   Foi apresentado projeto de drenagem pluvial, acompanhado da 
respectiva memória de cálculo, de forma a permitir identificar quais os sistemas de 
drenagem serão implementados e permitir checar a admissibilidade destes. 
 
   Foi apresentada declaração de viabilidade técnica para 
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário emitido pela COPASA. 
 
   Foi apresentada declaração de viabilidade técnica de 
fornecimento de energia emitida pela CEMIG. 
 
   Foi apresentado cronograma físico-financeiro, orçamentos, 
manifestação favorável da concessionária de energia elétrica e da concessionária de 
água e esgoto. 
 
   Foi apresentado rol de lotes oferecidos em caução, com planta 
com indicação da posição cada um dos lotes ofertados. Vide Anexo II com análise e 
avaliação. 
 
 
 
05 – Encerramento: 

   Do ponto de vista da engenharia, ENTENDE-SE ADMISSÍVEL O 
PARCELAMENTO DO SOLO PROPOSTO. 
 
   Em face da quantidade de leis aplicáveis à matéria bem como a 
complexidade das mesmas, outras solicitações poderão ser apresentadas pelos 
técnicos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.  
 
   Este parecer é composto por 30 folhas numeradas. 
 
   Encaminhem-se os autos aos demais órgãos de análise tais como 
departamento de Meio-Ambiente, CODEMA, Procuradoria Geral e afins.  Notifique-se 
o interessado sobre o teor do presente parecer. 
 
   Ao seu dispor para maiores esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 
 
 
 
 

Henrique de Freitas Galvão 
Eng. Civil – CREA/MG 49.102 
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ANEXO I 
Sobreposição de imagem aérea com projeto 
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ANEXO II 
Avaliação de Lotes Oferecidos em Caução 

 
 
 
01 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 
   Às fls. 412 – Pasta 02, o empreendedor oferece rol de lotes em 
caução, com indicação de quadra / lote / área, perfazendo uma área total ofertada em 
caução de 37.547,45 m². 
 
   Pretende-se, com esta área, garantir obras no valor de 
R$3.754,745,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e 
quarenta e cinco Reais), conforme cronograma físico-financeiro às fls. 90 – Pasta 01. 
 
 
 
02 – COMENTÁRIOS QUANTO AOS LOTES OFERECIDOS EM GARANTIA PELO 
EMPREENDEDOR: 
   Quanto à distribuição espacial de lotes/quadras, numa simples 
leitura percebe-se que foram oferecidos lotes em diversas quadras, sendo que as 
áreas totais, por quadra, se assemelham, mantendo certa homogeneidade. 
 
   Este procedimento, s.m.j., é salutar, pois, numa hipotética falha no 
processo avaliatório, tem-se que lotes disseminados em quadras diversas, sofreram 
valorização / desvalorização de forma mais homogênea, e haverá, nesta hipótese, a 
compensação de valores a maior e a menor. 
 
   Assim, do ponto de vista da distribuição espacial dos lotes, 
ENTENDE-SE ADEQUADA A DISTRIBUIÇÃO POR LOTES/QUADRAS proposta. 
 
   Quanto ao valor das obras de infra-estrutura, se comparado 
com preços indicativos em tabelas de custos e índices da construção civil, como por 
exemplo Informador das Construções, Tabela Pini, Tabela Sinapi, Tabela Setop, tem-
se, em média, preços e custos compatíveis com a complexidade e vulto das obras de 
infra-estrutura. 
   Assim, do ponto de vista dos custos das obras de infra-estrutura, 
ENTENDE-SE ADEQUADOS OS CUSTOS APRESENTADOS pelo empreendedor. 
 
   Quanto à data de avaliação da proposta do empreendedor, 
s.m.j., a legislação aplicável à matéria permite preços com datas de até seis meses 
em relação à data atual. 
 
   Assim, do ponto de vista da validade/atualidade dos preços, por 
serem datados de 10/2018, ENTENDE-SE ATUALIZADO O QUADRO 
APRESENTADO pelo empreendedor. 
 
   Finalmente, quanto ao valor adotado, tem-se que numa 
avaliação expedita que os lotes com 360,00 m² tem preço médio em torno de 
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R$55.000,00 na região de entorno, especialmente no Bairro Residencial Campestre, o 
que perfaz o valor de aproximado de R$152,78/m2. 
 
   Este valor é próprio para um lote já implantado e urbanizado, o 
que não acontece com os lotes ofertados pelo empreendedor, que AINDA SERÃO 
IMPLANTADOS E URVBANIZADOS. 
 
   A municipalidade tem adotado como procedimento padrão a 
aplicação de um fator redutor de 30% sobre o valor de mercado para corrigir esta 
distorção. Assim, o valor é reduzido para R$106,94/m², arredodando para 
R$107,00/m², sendo este o valor arbitrado para o metro quadrado de terreno a ser 
ofertado pelo empreendedor como garantia de execução das obras de infra-estrutura. 
 
   A municipalidade exige que o empreendedor ofereça em garantia 
bens que correspondam a 100% das obras de infra-estrutura, ou seja, no caso em 
análise, o valor da garantia deve ser de, no mínimo, R$3.754,745,00 (três milhões, 
setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco Reais). 
 
   Em resumo, a garantia mínima a ser ofertada à municipalidade 
deve ser de (R$3.754,745,00 / R$107,00/m² = 35.091,08 m²) e o empreendedor está 
oferecendoi mais que isto, ou seja, 37.547,45 m², o que significa uma garantia 
superior ao mínimo exigível, com mais garantias para a municipalidade. 
 
   Assim, ENTENDE-SE ADEQUADO E REPRESENTATIVO DA 
REALIDADE DO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO OS LOTES OFERECIDOS 
EM CAUÇÃO. 
 
 
 
03 – DA AVALIAÇÃO DOS LOTES OFERECIDOS EM GARANTIA: 
   Por tudo exposto, s.m.j., ENTENDE-SE QUE A RELAÇÃO DE 
LOTES APRESENTADA PELO EMPREENDEDOR ÀS FLS. 412 – Pasta 02 ESTÁ 
ADEQUADA E REPRESENTATIVA DA REALIDADE DE MERCADO, DANDO À 
MUNICIPALIDADE A GARANTIA NECESSÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM 
VIGOR (100% DO VALOR DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA), GUARDANDO 
COMPATIBILIDADE (INCLUSIVE SUPÉRANDO) ENTRE A GARANTIA 
OFERECIDA E AS OBRAS A SEREM EXECUTADAS, que somam o valor de 
R$3.754,745,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e 
quarenta e cinco Reais), 
 
   RECOMENDA-SE A ACEITAÇÃO DA PLANILHA, COM SEUS 
LOTES, QUADRAS, ÁREAS E VALORES. 
 
 
 
04 – DO ROL DE LOTES OFERECIDOS EM GARANTIA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO 
DE QUADRA / LOTES / ÁREA / VALOR DO M²/ VALOR DO LOTE / VALOR POR 
QUADRA / VALOR TOTAL: 
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   Segue abaixo tabela completa com todos os dados 
individualizados, constando informações tais como quadra / lote / área do lote / valor 
do m² aplicado / valor total do lote / valor total da quadra e valor total de toda a 
caução, de forma a propiciar à municipalidade uma visão exata das garantias 
recebidas. 
 

QUADRA LOTE ÁREA VALOR 

1 3 360,00 R$ 36.000,00 

  4 360,00 R$ 36.000,00 

  5 360,00 R$ 36.000,00 

  6 360,00 R$ 36.000,00 

  7 360,00 R$ 36.000,00 

  8 360,00 R$ 36.000,00 

  19 405,00 R$ 40.500,00 

  28 360,00 R$ 36.000,00 

  29 360,00 R$ 36.000,00 

  30 360,00 R$ 36.000,00 

  31 360,00 R$ 36.000,00 

  32 360,00 R$ 36.000,00 

  33 360,00 R$ 36.000,00 

SUB TOTAL           4.725,00  R$ 472.500,00 

2 10 408,74 R$ 40.874,00 

  17 437,91 R$ 43.791,00 

SUB TOTAL              846,65  R$ 84.665,00 

3 1 405,00 R$ 40.500,00 

  5 360,00 R$ 36.000,00 

  6 360,00 R$ 36.000,00 

  7 360,00 R$ 36.000,00 

  8 360,00 R$ 36.000,00 

  29 360,00 R$ 36.000,00 

  30 360,00 R$ 36.000,00 

  31 360,00 R$ 36.000,00 

  32 360,00 R$ 36.000,00 

SUB TOTAL           3.285,00  R$ 328.500,00 
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QUADRA LOTE ÁREA VALOR 

4 3 364,50 R$ 36.450,00 

  4 360,00 R$ 36.000,00 

  5 360,00 R$ 36.000,00 

  6 360,00 R$ 36.000,00 

  7 360,00 R$ 36.000,00 

  8 360,00 R$ 36.000,00 

  9 360,00 R$ 36.000,00 

  18 360,00 R$ 36.000,00 

  19 360,00 R$ 36.000,00 

  21 604,68 R$ 60.468,00 

  25 524,09 R$ 52.409,00 

  26 503,94 R$ 50.394,00 

  27 483,80 R$ 48.380,00 

  28 463,65 R$ 46.365,00 

  29 443,50 R$ 44.350,00 

SUB TOTAL           6.268,16  R$ 626.816,00 

5 8 360,00 R$ 36.000,00 

  9 360,00 R$ 36.000,00 

  10 360,00 R$ 36.000,00 

  11 360,00 R$ 36.000,00 

  12 360,00 R$ 36.000,00 

  13 360,00 R$ 36.000,00 

  14 360,00 R$ 36.000,00 

  15 360,00 R$ 36.000,00 

  21 360,00 R$ 36.000,00 

  22 360,00 R$ 36.000,00 

  23 360,00 R$ 36.000,00 

  24 360,00 R$ 36.000,00 

  25 360,00 R$ 36.000,00 

  26 360,00 R$ 36.000,00 

  27 360,00 R$ 36.000,00 

  28 360,00 R$ 36.000,00 

SUB TOTAL           5.760,00  R$ 576.000,00 
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QUADRA LOTE ÁREA VALOR 

6 1 360,00 R$ 36.000,00 

  2 360,00 R$ 36.000,00 

  7 360,00 R$ 36.000,00 

  8 360,00 R$ 36.000,00 

  9 360,00 R$ 36.000,00 

  10 360,00 R$ 36.000,00 

  11 360,00 R$ 36.000,00 

  12 360,00 R$ 36.000,00 

  13 360,00 R$ 36.000,00 

  14 360,00 R$ 36.000,00 

SUB TOTAL           3.600,00  R$ 360.000,00 

7 4 360,00 R$ 36.000,00 

  5 360,00 R$ 36.000,00 

  6 360,00 R$ 36.000,00 

  7 360,00 R$ 36.000,00 

  8 360,00 R$ 36.000,00 

  9 360,00 R$ 36.000,00 

  10 360,00 R$ 36.000,00 

SUB TOTAL           2.520,00  R$ 252.000,00 

9 5 360,00 R$ 36.000,00 

  6 360,00 R$ 36.000,00 

  7 360,00 R$ 36.000,00 

  8 360,00 R$ 36.000,00 

  9 360,00 R$ 36.000,00 

  21 360,00 R$ 36.000,00 

  22 360,00 R$ 36.000,00 

  27 360,00 R$ 36.000,00 

  28 360,00 R$ 36.000,00 

  29 360,00 R$ 36.000,00 

  30 360,00 R$ 36.000,00 

  31 360,00 R$ 36.000,00 

SUB TOTAL           4.320,00  R$ 432.000,00 
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QUADRA LOTE ÁREA VALOR 

10 7 360,00 R$ 36.000,00 

  8 360,00 R$ 36.000,00 

  9 360,00 R$ 36.000,00 

  10 360,00 R$ 36.000,00 

  15 409,51 R$ 40.951,00 

  16 375,69 R$ 37.569,00 

  17 389,86 R$ 38.986,00 

  22 360,00 R$ 36.000,00 

  23 360,00 R$ 36.000,00 

  24 360,00 R$ 36.000,00 

  25 360,00 R$ 36.000,00 

  26 360,00 R$ 36.000,00 

SUB TOTAL           4.415,06  R$ 441.506,00 

11 8 496,03 R$ 49.603,00 

  9 549,81 R$ 54.981,00 

  10 366,94 R$ 36.694,00 

  11 394,80 R$ 39.480,00 

SUB TOTAL           1.807,58  R$ 180.758,00 

  TOTAL      37.547,45  R$ 3.754.745,00 

    

VALOR /M2 
R$ 

100,00 
   

 


