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Curvelo, 12 de julho de 2022. 
 
 
PROCESSO N° :    44.859/2021 
 
INTERESSADO :  PAULO CESAR ALVES BUENO 
REF. : APROVAÇÃO DE PROJETO 
 
 
   Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
 
 
   Para emissão da presente MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 
foram analisados documentos apensados aos autos e também fornecidos pelo 
Interessado, via whatsapp, a saber: 
 

PROCESSO 44859/2021 

Requerimento padrão Fls. 01 

Projeto arquitetônico Fls. 02 

ART nº MG20210668890 Fls. 03 

Caracterização da edificação Fls. 04 

Documento de identidade Fls. 05 

BCI, planta-quadra e SIG Fls. 07 a 10 

1ª Manifestação técnica da SMOSU (vide 
despachos às fls. 13) 

Fls. 12 e 13  

Comprovante de entrega de documento ao 
Interessado 

Fls.14 

Requerimento padrão – protocolo 3493/2022 – 
inserção de documentos 

Fls. 15 

Projeto arquitetônico alterado Fls. 16 

ART nº MG20220869400 Fls. 17 

Formulário de caracterização da edificação Fls. 18 

Documento de identidade Fls. 19 

Histórico do BCI Fls. 20 e 21 

Diagnóstico fiscal da Receita federal Fls. 23 

CND federal – referente a acréscimo / residencial 
unifamiliar / 47,93 m² 

Fls. 24 

2ª Manifestação Técnica da SMOSU Fls. 25 a 27 

Requerimento padrão – Protocolo 14716/2022 Fls. 28 

Projeto com Levantamento arquitetônico Fls. 29 
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Novo formulário de caracterização da edificação Fls. 30 

Manifestação do Setor de Cadastro Fls. 32 

Novo BCI, atualizado, com indicação de área real 
construída de 206,35 m² 

Fls. 33 a 35 

Cópia do Decreto 3441/2018, que regulariza 
edificações existentes até 2011 

Fls. 36 

Modelo de Certidão de Lançamento – Anexo I (art 
3º do Decreto 3441/2018) 

Fls. 37 e 38 

Histórico do BCI Fls. 39 e 40 

Certidão (Processo 23287/2021) Fls. 42 

3ª Manifestação técnica da SMOSU Fls. 44 a 46 

Recibo de entrega de parecer ao Interessado Fls. 47 

Certidão de lançamento emitida pelo Setor de 
Cadastro 

Fls. 48 

 

PROCESSO 1905/2012 (atual 12305/2022) 
Maria Betânia Matoso Avelino 

Revisão de área de IPTU 

Talonário – guia IPTU Capa 

Requerimento padrão Fls. 01 

Requerimento do Interessado solicitando revisão 
da área do IPTU 

Fls. 02 

Cadastro imobiliário Fls. 04 e 05 

 

PROCESSO 4867/2000 (atual 12306/2022) 
Paulo Cesar Alves Bueno 

Solicita aprovação e projeto 

Cópia da matrícula 22.808 Capa 

Requerimento padrão Fls. 01 

Comprovante pagamento de taxa Fls. 02 

Contrato de compra e venda Fls. 03 

Cadastro imobiliário Fls. 04 

Projeto arquitetônico aprovado Fls. 05 

 
   Considerando que o Interessado não obteve, até a 
presente data, documento que atenda às suas necessidades e numa tentativa 
de estabelecer um roteiro para a solução da questão que hora se apresenta, 
por sugestão do próprio Interessado, este analista manteve contato com o Sr. 
Gladston Pinheiro, Oficial Substituto do 2º Cartório de Notas bem como com a 
Dra Fabiane Quintão, Oficiala do CRI da Comarca de Curvelo. 
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   Destas conversas, extraiu-se a necessidade de leitura da 
Lei Federal 6015 e do Provimento nº 93 do TJMG. De forma resumida, e salvo 
melhor juízo, ficou assentado que é possível obter a CND previdenciária sem 
apresentação do alvará de construção ou habite-se, mas para o registro de 
edificação na matrícula pelo CRI, é indispensável a apresentação do alvará de 
habite-se ou outro documento que o substitua, além da CND. 
 
   Vide, por exemplo, na Lei 6015/1973: 

Art. 247-A. É dispensado o habite-se expedido pela prefeitura municipal 

para a averbação de construção residencial urbana unifamiliar de um só 

pavimento finalizada há mais de 5 (cinco) anos em área ocupada 

predominantemente  por  população de baixa renda, inclusive para o fim 

de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia. 

(Redação dada pela Lei nº 13.865, de 2019) 

 
   Vide ainda o Provimento 93/2020 do TJMG, que em 
diversos artigos / situações, evidencia a importância / necessidade de 
apresentação do alvará de habite-se ou documento que o substitua. Cite-
se, como exemplos, os art. 928, 1039, 1040, 1043, 1044, 1047, 1048, 1063, 
1075, 1082, 1164. Tanto a Lei 6015/73 quanto o Provimento nº 93/2020 são 
instrumentos cuja correta leitura / intepretação / aplicação são atribuições 
exclusivas de operadores do direito e foram aqui enumerados apenas como 
desdobramento natural das conversas citadas acima. 
 
 
 
01 – DA RECOMENDAÇÃO DO SETOR DE CADASTRO: 
   Foi anexada à capa deste processo recomendação, em 
princípio da lavra do Departamento de Cadastro, que face à sua relevância e 
pertinência, entendeu-se apropriado inserir nesta manifestação técnica, posto 
concordarmos com as indicações alí presentes: 
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02 - DOS ASPECTOS RELACIONADOS À ENGENHARIA: 
   Tratando-se de aspectos estritamente ligados à 
engenharia, após releitura de todos os documentos e peças técnicas destes 
autos bem como conhecimento e leitura da Lei 6015/73 e Provimento 93/2020 
TJMG, e ainda o amplo debate estabelecido sobre o tema, tanto com o Sr 
Gladston quanto com a Dra Fabiane, SALVO MELHOR JUÍZO, entende-se 
que: 
 

1) É dispensável, para obtenção da CND junto ao INSS, a 

apresentação de alvará de construção e/ou alvará de habite-

se, o que explica a existência de CND de 47,93 m² às fls. 24 

dos autos; 

 

2) É indispensável a apresentação de alvará de habite-se ou 

documento que o substitua, bem como a CND, para que o 

CRI faça o registro da edificação na respectiva matrícula; 

 
3) O decreto municipal 4.467/2018 regularizou toda edificação 

construída até dez/2011, sendo que este decreto permite ao 

CRI o lançamento destas edificações pré-existentes até 

dez/2011; 

 
4) A parte da edificação do Interessado, que não foi coberta 

pelo decreto municipal 4.467/2018, foi edificada sem 

atender os parâmetros fixados na Lei 778/73 bem como não 

atendeu os parâmetros fixados na Lei 152/2021; 

 
5) Na LC152 existe a previsão de edição de lei específica para 

enquadramento / liberação / anistia de edificações como o 

caso em análise. Esta lei não foi publicada até a presente 

data (art. 48, § 3º); 

 
 



 

 
MUNICÍPIO DE CURVELO 

Estado de Minas Gerais 
 

5 

 

03 – DA CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO: 
   O Interessado está, desde novembro/2021, sem uma 
resposta satisfatória do poder público municipal ao seu pleito, que sob o 
enfoque da engenharia se entende legítimo, posto que seu caso enquadra-se 
em situação que deve ser objeto de lei específica, não publicada até o 
momento. 
 
   RECOMENDA-SE que os autos sejam remetidos à 
Procuradoria Geral pra que dele tome conhecimento e possa vislumbrar a 
solução jurídica aplicável ao caso, posto que a área edificada após 2011 não 
atende aos parâmetros da Lei 778/73 nem da LC152 sendo o Interessado 
prejudicado por tal lacuna. 
 
   Notifique-se o Interessado para conhecimento. 
 
   Para melhor entendimento, vide ANEXO I – 
COMPARAÇÃO ENTRE PROJETO APROVADO E EDIFICAÇÃO EXISTENTE 
COM INDICAÇÃO DE ÁREA REGULARIZADA PELO DECRETO 4.467/2018 
 
   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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ANEXO I – COMPARAÇÃO ENTRE PROJETO APROVADO E EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE COM INDICAÇÃO DE ÁREA REGULARIZADA PELO DECRETO 
4.467/2018 

 

 
Imagem 1 - Projeto aprovado no ano de 2000, regularizado pelo decreto 

4.467/2018. 
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Imagem 2 - Edificação existente, com parte regularizada pelo Decreto 

4.467/2018. 
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Imagem 3 - Parte de área a regularizar, construída após 2011, que não se 

enquadra nos parâmetros da Lei 778/73 nem da LC152. 
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Imagem 4 - Parte de área a regularizar, construída após 2011, que não se 

enquadra nos parâmetros da Lei 778/73 nem da LC152. 
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Imagem 5 - Informação apresentada pelo Interessado, que coincide com a 

manifestação técnica de engenharia. 


