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PARECER DA ANÁLISE 02

Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que justificado, sofrer alteração /
aperfeiçoamento conforme nota da primeira análise.

Conforme o levantamento apresentado com correções em relação ao primeiro projeto apresentado, ve-
rifica-se que a copa não atende com relação a iluminação e ventilação.(3,60x2,5)=9,00 .O ponto mais
afastado da copa está a 10,30m. Fundamento no artigo 99 item I.

O depósito é dispensado do vão de iluminação conforme o artigo 98 da lei 152 porém é necessário in -
dicar a ventilação mecânica conforme o quadro do anexo IV dos parâmetros relativos a edificações de
uso não residencial. Em consulta aos demais analistas, é pacífico o entendimento da análise do galpão
como loja, e conforme a nota 2 do quadro, por ter mais de 50m2, é obrigatório a construção de banhei -
ros separados para os dois sexos devendo um deles ser adaptado para PNE. Fundamento no quadro
do anexo  IV da lei 152 .

FUNDAMENTAÇÃO  

Art. 99. da lei 152 /2021. .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;

ANEXO IV da lei 152/2021 (a que se refere o art. 127 desta Lei) PARÂMETROS RELATIVOS AOS COM-
PARTIMENTOS DAS UNIDADES PRIVATIVAS DAS EDIFICAÇÕES DE USO NÃO RESIDENCIAL 
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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 FILHO

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO

2 DE 2


